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2. Valg af referent.
3. Præsidentens beretning (herunder
Garderbladet, hjemmesiden og de
af Præsidiet nedsatte udvalg).
4. Indkomne forslag.
5. Forelæggelse af regnskab og budget. Fastsættelse af medlemsafgift
til DG.
6. Præmieuddeling.
7. Valg af Præsident.
8. Meddelelse om valg til Regionsråd.
9. Valg af 1. Vicepræsident.
10. Valg af godkendt revisor.
11. Valg af kritiske revisorer og suppleant.
12. Fastsættelse af mødested i 2015.
13. Eventuelt.

Det sker i 2013
MAJ
Lørdag 4/5 – DG præsidiemøde.
Lørdag 4/5 – Gardergolf i RGN 5 i
Nykøbing F.
Søndag 5/5 – Årgangsparade. Se klip
fra paraden ved at klikke på billedet!

De Danske Garderforeninger
ønsker tillykke

Søndre Birks
Garderforening
fylder 75 år
den 14. juni 2013
De Danske Garderforeninger
ønsker hjerteligt tillykke.

Lørdag 25/5 – Flugtskydning i Vorbasse.
Juni
Lørdag 1/6 – Gardens dag i Høvelte.
Lørdag 15/6 – DG afholder Repræsentantskabsmøde i Silkeborg.
Fredag 28/6 – Livgardens Årsdagsparade – alle gamle gardere er velkomne.
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Nye rekreationsboliger i Høvelte
Den 3. april blev de
første spadestik taget
til de nye rekreationsboliger ved KFUM i
Høvelte.
Det er et projekt, der
i samarbejde med
KFUM’s Soldatermission blev påbegyndt
for over 1 ½ år siden
af blandt andet min
forgænger oberst, kammerherre Lasse Harkjær og direktøren for
Lyngby Storcenter, Torben Schwabe, der selv er tidligere garder.
Påbegyndelse af byggeriet har været sat på hold på grund af afklaringen af, hvorvidt Garderkasernen i Høvelte skulle lukkes som
følge af forsvarsforliget. Garderkasernen overlevede som bekendt,
og projektet er nu startet.
Selve projektet omfatter opførelsen af otte et-værelses lejligheder,
samt en renovering af det eksisterende soldaterhjem. Det sidste vil
bl.a. medføre, at soldaterhjemmet gøres mere handikapvenligt.

Det forventes, at boligerne vil stå klar til indvielse i løbet af foråret
2014, og det samlede projekt koster ca. 10 millioner. Dette beløb
er skaffet ved hjælp af donationer fra forskellige fonde, foreninger
og virksomheder.
Veteraner i det nordsjællandske område kan som udgangspunkt
bo i rekreationsboligerne i tre måneder, men det vil være muligt
at forlænge perioden, således at man kan bo i lejligheden i op til to
år, såfremt der er særlige omstændigheder, der taler for dette.
Der er allerede opført lignende boliger i Holstebro og i Hvorup.
Med dette byggeri vil der i Nordsjælland ligeledes være tilbud til
hjemvendte veteraner. Det er som chef i forsvaret godt at se, at
der fortsat gøres noget effektivt for vores veteraner, der alle har
ydet en stor indsats for Danmark og det danske forsvar.
Interne debatter i Danmark har ofte fokuseret på, at vi ikke gør
nok for vores veteraner. Det er muligt, at det er korrekt, men
min erfaring fra ophold i udlandet er, at Danmark yder mere end
mange andre lande. Det skal dog ikke få os til at stoppe her – for
vi skylder vores veteraner de bedst mulige betingelser.
Pro Rege et Grege.

Klavs Lawes, Oberst,
Chef for Den Kongelige Livgarde.

Fra Livgarden
Maj/Juni 2013
Hård rock i den afghanske ørken

Isklatring i Tjekkiet
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Forberedelse er vejen til succes…
Registrering af de fremmødte rekrutter.

Af det faste personel ved 2 kompagni/III/LG

•

”Ryk-Ud!” var den afsluttende bemærkning i forlængelse af kompagnichefens befaling for indkaldelseshold april 2013.
Dette var startskuddet for 2 kompagnis fastansatte til at påbegynde forberedelserne inden mødedagen den 2. april 2013.
De mange forberedelser, inden de nye værnepligtige træder ind af
porten til Garderkasernen, og hvor de overgår fra civil til rekrut, er
sjældent interessant at høre om.
Interessant eller ej?! Forudsætningen for at rekrutterne kan påbegynde den grundlæggende militære træning er, at kompagnierne
ved III Livgarderbataljon er klargjort, og har forberedt sig grundigt
inden indkaldelsesdagen.
2 kompagni valgte i år at anvende de tre dage inden påskedagene
til forberedelse.
For nogle befalingsmænd er det første gang, og for andre er det
ren rutine at forberede lektioner, oplægge kamre, præparere
våben og gøre indkvarteringsstuerne klar.
Når sergenten kan undervise i op til otte forskellige fag, såsom
førstehjælp, våbenuddannelse, skydning, vagt og eksercits, felttjeneste m.m, er der et behov og et krav om forberedelse.

•
•

Vidste du for eksempel at:
• Der møder ca. 300 rekrutter tre gange om året ved Den Kongelige Livgarde?

•
•

Der lægges 140 stk. enkeltmandsudrustning op på stuerne pr.
kompagni?
Der klargøres ca. fjorten 12-mands stuer pr. kompagni?
Der forberedes ca. 50 timers undervisning og træning til den
første uddannelsesuge pr. kompagni?
Rekrutterne er på arbejde i ca. 60 timer under indkaldelsesugen, fordelt over 4 dage?
Rekrutterne sover i gennemsnit 3 timer den første nat på
kasernen?

Kompagniet anvendte den 25. marts 2013 til at opbygge korpsånd og ensrette uddannelsen. Her oplevede alle personelgrupper
blandt andet ’Den perfekte skydebanedag’, Bykamp, samarbejdsøvelse og idræt i svømmehallen, samt en tur på Tøjhusmuseet
for at få et historisk indblik. De resterende to dage blev benhårdt
anvendt til forberedelse og klargøring.
Når alt er i orden og klar til rekrutternes første møde med Forsvaret, Hæren og Den Kongelige Livgarde, er det vigtigt, at befalingsmændene fremstår som gode rollemodeller for rekrutterne, og at
barren er sat højt fra første dag.
Indtrykket, og oplevelsen af en forberedt uddannelsesenhed, er
med til at statuere, hvilket niveau der forventes af rekrutterne, når
de om tre måneder anlægger deres REX’er.
Derfor er forberedelse vejen til succes.

Vejledning under optælling
af udrustning.
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Historisk indblik og baggrundskendskab
på Tøjhusmuseet.

www.livgarden.dk

Livgarden

Hård rock i den afghanske ørken
AFGHANISTAN, Helmand. I sidste uge lagde et af Danmarks
bedste coverbands vejen forbi Camp Bastion og Camp Price.

Scenen foran KUFFEN i Camp Bastion.

Af S. O Vestergaard, presseofficer ISAF 15

Normalt brydes nattens stilhed i Helmand kun af larmen fra koalitionens helikoptere og fly. I weekenden blev den overdøvet af
hård rock fra det rutinerede feltorkester Decco Band. Bandet gav
to koncerter i Bastion og en i Price. Begge steder tiltrak koncerten
flere hundrede danske soldater samt såvel britiske, amerikanske,
bosniske og afghanske kolleger. Alle stemte efter bedste evne i
fællessang på bandets forsanger Jacob Deccos opfordring.
Heldigvis var bandets setliste velkendt og international med tyngden lagt på klassisk hård rock som bl.a. Guns & Roses, AC/DC og
White Snake, så alle kunne være med. Lidt mere udfordrende blev
det for de udenlandske kolleger, da bandets egne fortolkninger af
bodegaevergreens som Teddy Edelmanns Himmelhunden og John
Mogensens Så længe jeg lever, blev spillet. Danskerne blev hurtig
henført til fædrelandets brune værtshuse, men før det blev for
sentimentalt, tog bandet atter livtag med solid soldaterrock som
Rammsteins Du Hast og en nådesløs, tung fortolkning af Britney
Spears’ One more time.
Decco Band er blevet hyret på baggrund af en afstemning blandt
soldaterne om, hvem de foretrak som feltunderholdning. Decco
Band er velkendt blandt danske soldater, da bandet har spillet et
utal af koncerter for de danske styrker de seneste år - uanset hvor
soldaterne har befundet sig i verden. Forsangeren Jacob har været
af sted over 16 gange for at optræde for de danske styrker, og har

i alt tilbragt omtrent 200 dage i missionsområder med sit band,
svarende til en udsendelse. Endvidere er han tidligere sergent ved
Livgarden.

Det var soldaterne selv på Hold 15, som havde valgt
Decco Band som feltunderholdning.
Danskerne blev hurtig henført til fædrelandets brune værtshuse, men før det
blev for sentimentalt, tog bandet atter livtag med solid soldaterrock.

www.livgarden.dk
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1. plads til 1 Vagthold
Af garder Mølhede og garder Damkjær, 1 Vagthold

Datoen er den 14. marts 2013 – ifølge vagtplanen en aftrædende
dag for 1 Vagthold, men nogle få udvalgte gardere har fået muligheden for at deltage i et volleyballstævne inden for forsvaret – et
stævne der vel og mærke blev afholdt på Bogø!
Trods de landlige omgivelser byder Bogø på en pæn indendørs hal,
hvor stemningen, da vi ankom, allerede var god. Vi skyndte os at
komme i kamptøjet, så vi kunne få lidt boldføling inden vores første kamp, som var mod Søværnets Officersskole. Det var nemlig
ikke blevet til for meget sammenspil inden stævnet.
1. kamp nærmede sig, og modstanderne tonede frem på opvarmningsbanen på en måde, som varslede en udfordrende kamp. Men
med sand garder-ånd indledte vi turneringen med samarbejde og
gå-på-mod. Det skulle vise sig at blive et tæt opgør, heldigvis med
sejrrigt udfald for Livgarden til følge.
Med sejr over sømændene var moralen høj, og den største udfordring i puljen bag os. De to sidste kampe var på et væsentligt
lavere spændingsniveau, hvor vi som mandskab kunne prøve
taktiske finter af, såsom et et-hæver system og en centerspiller i
form af en garder fra 3. vagthold (med varierende succes), og rette
blikket mod en semifinale af en helt anden karakter.
Sergentskolen overraskede alle med at stille op med to tidligere

landsholdsspillere. Til at begynde med påvirkede denne besked
holdets selvtillid – boldmodtagelserne sad ikke længere i skabet,
og for at undgå at ramme netop disse to landsholdsspillere blev
smashes og serve overplaceret. Men hvis der er noget, vi har lært
efter snart 8 måneder ved Den Kongelige Livgarde, så er det, at
en enhed ikke er stærkere end det svageste led. Denne lektie fik
sergenteleverne repeteret, og vi avancerede til finalen, som bød
på revanche.
Sandt nok, det var Søværnets Officersskole på den anden side af
nettet, og der var ingen tvivl om, at kadetterne var meget tændte
og ivrige for at sætte os menige på plads efter det første nederlag. De kommende officerer blev ramt af et hold gardere, som nu
havde banket alle rester af rust af og fået sammenspillet på plads.
Vi vandt endnu en gang, og var nu kommet igennem turneringen
uden at afgive et eneste sæt, hvilket vi nok ikke havde regnet med,
da vi ankom.
Præmieoverrækkelsen gav endelig mulighed for at vise det, som
vi er bedst til; eksercits. Derudover fik vi hver især et gavekort til
Intersport og en pokal, der bestemt godt kunne bruge lidt Brasso
og en kærlig hånd. Dagen sluttede med et ”winner-meal” på
McDonalds.

Spillerne i tilfældig rækkefølge: Garder Damkjær, Garder Mølhede, Garder Skov, Garder D.G Jensen, Garder Westphal, Garder Dolmer, Garder Aaskov samt Garder Jacobsen.

Snehule, telt, hotel, busulykke, langrend og pulk
Af Nicolas Corlin 1/II LG

Vi gik en infiltration på 10 km til det område
vi skulle være i, turen skulle klares på langrendsski og med en pulk pr. deling.
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Isklatring ved hotellet.

Da den globale opvarmning smelter mere og mere is ved Arktis
er jagten på naturrigdomme i området intensiveret i de senere
år. Skal Danmark have del i naturrigdommene, bliver vi nødt til at
kunne vise militær tilstedeværelse i området. Hvilket vil sige, at
Danmark inden længe skal uddanne soldater, der skal kunne klare
sig i arktiske forhold. Sirius patruljen patruljerer allerede i området, men da andre nationer vil gøre krav på naturrigdommene
eksempelvis USA, Rusland, Canada og Norge, bliver Danmark nødt
til at kunne udstationere flere soldater i området.
Da vores kompagnichef har gennemført et 6 ugers winter warfare
kursus i Norge, faldt det naturligt, at kompagniet ansøgte Hærens
Operative Kommando om midler til at tage på en uges vinterkursus i de tjekkiske bjerge.
Efter at tilladelserne var på plads, kunne et forventningsfuldt
kompagni endelig sætte sig op i busserne mandag den 18. marts
kl. 7:00 med kurs mod Tjekkiet. Vi nåede til den polsk-tjekkiske
grænse en gang over midnat, hvor det tjekkiske militærpoliti skulle
eskortere os til hotellet. Da vi var omkring en halv kilometer fra
hotellet kom busserne og lastbilen dog til en bakke – der var lidt
for stejl og lidt for glat. Det betød, at den forreste bus begyndte at
glide bagud og ramte ind i lastbilen samt den bagerste bus. Efter
at vi havde sundet os i et halvt minut, kom den tjekkiske MP Land
Rover flyvende ind i den forreste bus, hvilket betød, at vi begyndte
at glide bagud igen. Vi fik dog stoppet busserne samt lastbilen, da
vi ramte autoværnet ned imod floden.
Efter at have fået styr på situationen og lagt en plan, gik alle på
nær chaufførerne mod hotellet. Vi var fremme ved 4-tiden, og da
vi allerede skulle møde kl. 6, kom vi hurtigt i seng.
Efter at have hentet vores rygsække i lastbilen, og vores ski i
byen, tog vi liften op til toppen af bjerget for at begynde vores
vintertræning.

Vi gik en infiltration på 10 km til det område vi skulle være i, turen
skulle klares på langrendsski og med en pulk pr. deling. For nogle
var dette en prøvelse, og det gjorde det ikke nemmere, at vi alle
havde rygsæk. Lidt efter lidt lærte folk dog teknikken, og det tog
ikke mere end 3-4 timer at komme frem til området.
Vel ankommet blev kompagniet delt i to. Den ene halvdel skulle
lave et observations stade, hvor de gravede et telt halvt ned i
sneen og slørede det, så der kunne holdes observation mod et
hotel. Den anden halvdel skulle grave snehuler og overnatte i dem.
Her lærte vi bl.a. omkring påklædning under arbejde, dehydrering
i kulde og oplevede på egen krop, hvor hårdt det er at grave en
komplet snehule til 3 mand.
Onsdagen gik med forskellige prøvelser omkring hotellet bl.a.
isklatring, kørsel på snescooter, lavineeftersøgning samt kampeksercits herunder ild og bevægelse på langrendsski. På hotellet
havde det firma, der stod for turen, sørget for en 2 retters menu
og en enkelt fadøl. Hele KMP overnattede også på hotellet, hvor
vi fik mulighed for at prøve det lokale øl som blev brygget i hotellets kælder.
Torsdag formiddag bød på den traditionsrige Ørnejagt - denne
gang i en særlig vinterudgave. De forskellige øvelser der skulle gennemføres bedst muligt var bl.a. 500 m. på langrendsski, løb med
snesko, transport af såret på pulk og lavineeftersøgning. Vinderen
blev utroligt nok ikke kommandodelingen bestående af de gamle
mænd, men infanterigruppen 1.2. Efter Ørnejagten blev KMP igen
delt i to og der blev byttet rundt så dem der byggede snehule
første nat nu skulle bygge et OBS stade og omvendt. Det blev dog
kun til få timers søvn, da vi skulle mødes ved et hotel nede i byen
kl. 3 fredag morgen. De nye busser der var blevet bestilt kørte kl.
7:00, så der var tid til bad i hotellets spa, og morgenmad på hotellet, inden vi satte os op i busserne på vej mod Danmark, trætte og
glade efter en meget begivenhedsrig og lærerig tur.

Efter at have hentet vores rygsække i lastbilen, og
vores ski i byen, tog vi liften op til toppen af bjerget
for at begynde vores vintertræning.

www.livgarden.dk
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Solrig roteringsdag i Høvelte

Den Kongelige Livgardes fane føres til højre
fløj og bliver overdraget til garderne.

Der var også plads til enkelte smil i løbet af dagen.

Af Landstalsmand, garder N. Christensen

Det var med sommerfugle i maven, at Garderkasernens knap
300 gardere trådte an i kompagnigården fredag morgen d. 22.
marts. Efter tre ugers koncentreret vagt- og eksercitsuddannelse bød dagen nemlig på vagtinspektion med efterfølgende fanefremstilling inden roteringen til
Vagtkompagniet. Befalingsmændenes krav
til gardernes fremtræden var derfor ekstraordinær høj, idet der skulle stilles
i fuld blå udrustning med alt, hvad
dette som bekendt indebærer: gejlede stumper, pudset messing,
pressede bukser, opløftet hage
og et ”koldt og klamt blik”.
Hvis der inden denne fredag
fandtes gardere, der endnu ikke
havde stiftet bekendtskab med
begrebet ’påklædningskontrol’,
så havde de det i hvert fald nu.
Vagtinspektionen blev gennemført af oberst Klavs Lawes
og hans team af kontrolofficerer,
og der var øjensynligt tilfredshed
at spore hos de højere herrer. Det
var derfor stolte gardere, der efter et
velfortjent frokosthvil forventningsfuldt
trådte an på tre meget lange og snorlige
geledder på Frederik III’s plads. At vagtinspektionen var forløbet fornemt, blev da også bekræftet, da obersten holdt sin tale. Dog skulle garderne ikke hvile på laurbærrene,
men fortsætte træningen og altid holde sig i god form, da de jo
skulle på en skarp national operation. Ydermere mindede obersten
garderne om, at jobbet som vagtgående garder kræver diskretion,
da man vil komme steder, hvor ingen andre udenfor Livgardens
rækker kommer. Det er et spørgsmål om ærefuld tillid, som længe
har hersket mellem Livgarden og den kongelige familie.

Efterfølgende blev den fineste af Den Kongelige Livgardes syv
faner ført ind på pladsen. Da den var blevet afdækket, og obersten havde fortalt om Dannebrog som traditionsrigt kendemærke
samt faneeden, som beskriver den samlingsværdi, fanen
altid har haft, blev fanen ført til højre fløj af
Vagtuddannelseskompagniet. Det var her
med oprigtig stolthed de mange gardere præsenterede gevær for fanen,
der med Livgardens sol i hjørnet og
REX-mærket i midten stod som
et klart symbol på den ære, man
havde gjort sig fortjent til. Den
Kongelige Livgardes fane var nu
overdraget til garderne, som
dermed var klar til at overgå til
tjeneste i Vagtkompagniet.
Solen på den skyfri himmel
stod på dette tidspunkt på sit
højeste, men på trods af dette
kunne vinterens bidende kulde,
der bestemt ikke havde sluppet
sit tag endnu, dog langt fra negligeres, og der var næppe mange, der
på dette tidspunkt ikke så frem til en
”ryst på arme og ben”. Det var som om,
vejrguderne havde bestemt, at garderne lige
til det sidste skulle mærke, de var et vinterhold.
Men som gardere (specielt dem der er startet i december)
som bekendt så ofte siger, så er vintergardere jo de eneste rigtige
gardere. Og når solen på netop denne dag havde valgt at stå så
flot på himlen – den samme sol som så sparsomt havde vist sig
de seneste fire måneder – ja, så må det have været et tegn på
nye tider.
En tid som kongelig livvagt. En tid som garder. En tid som blå.
Pro Rege Et Grege.
Knap 300 gardere stod klar til vagtinspektionen.
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Musikhus i historisk perspektiv

Gothersgadepavillonen og indgangen til Livgardens kaserne før
nedrivningen i 1929/1930. Eksercerhuset skimtes for enden af
kasernemuren. Livgardens Historiske Samling.

Af Eric Lerdrup Bourgois

Der har igennem den senere tid været en del offentlig debat
vedr. etableringen af det nye Musikhus. Eksercerpladsens historiske anvendelse synes, særligt blandt kritikere, underbelyst i
debatten, hvorfor der hermed gives en oversigt.
Matriklen, hvorpå i dag findes Rosenborg Eksercerplads og Livgardens Kaserne, har siden Christian 4.s erhvervelse i 1606 og frem til
1786, hvor Den Kongelige Livgarde tager den nyindrettede kaserne
og Eksercerpladsen i anvendelse, undergået store forandringer.
Bygningsmassen har ændret sig i forhold til tidernes skiftende
ønsker og krav ligesom de tidlige haveanlæg – i takt med moden
på området – har ændret grundlæggende karakter flere gange i
løbet af 1600 og 1700-tallet.
En repræsentativ historisk have? Det er således vanskeligt at
pege på en periode, der kunne synes repræsentativ for evt. tanker
om en evt. reetablering af ”en historisk have” på grunden. Skulle
man i så fald genetablere en kongelig nyttehave fra Christian 4.s
tid med over 3000 frugttræer? Eller Frederik 3.s ringridningsplads
med rendebane etableret lige ud for Rosenborg Slots midtertårn
og i lige gangline til Gothersgade? Eller vælge mellem Christian 5.s
lysthave eller Frederik 4.s parterrehave (med mere end 500 store
lindetræer, der højest sandsynligt vil have en negativ virkning på
indsigten til Rosenborg Slot)?
Gadeplan: Det er i øvrigt værd at bemærke, at det næppe
før 1930 har været muligt at se Rosenborg Slot fra gadeplan i
Gothersgade, da tidlige haveanlæg (der i øvrigt ikke har været
offentlige tilgængelige, men reserveret kongelig brug) har været
omkranset af plankeværk og anden adskillelse i skel. Fra Livgardens tidlige anvendelse og frem til 1930 har der været en høj
mur og bygninger i skel mellem Eksercerplads og Gothersgade.
Det nuværende gitter mellem Gothersgade og Eksercerpladsen
stammer fra 1929/1930, hvor der skete en del anlægsændringer
af Gothersgade.
Opgør med en københavnertradition: Derudover – og bestemt
ikke uvæsentligt - vil en evt. genetablering af ”en historisk have”
gøre op med en mere end 225-årig lang tradition for afholdelsen
af store pladskrævende københavnerbegivenheder på Rosenborg
Eksercerplads. Den Kongelige Livgarde har nemlig siden 1786 haft
tradition for at lægge grund til store og populære begivenheder i
København. Fra varmluftballonopstigninger, store nationale fester,
udstillinger, dyrskuer, nogle af KB’s første fodbold- og tenniskampe, for ikke at nævne de seneste års repertoireforestillinger fra det

kongelige teater, musikkoncerter og meget andet populært, som
har fyldt den historiske Eksercerplads med glade københavnere.
Mht. bygningsmassen på grunden bør det bemærkes, at den
også har ændret sig over tid. Det mest væsentlige, i forhold til
spørgsmålet om indsigt til Rosenborg Slot og Kongens Have, er
Gothersgades Eksercerhus (1787-1930), der lå fra pladsens sydlige
hjørne og langs Gothersgade til hvor Landemærket udmunder i
dag. Bygningen var 136 meter lang og 14 meter bred og så høj,
at den har forhindret indsigt til Rosenborg Slot fra de modsatliggende bygninger på Gothersgade.
Oversigt over Eksercerpladsens anvendelse (1606-2013):
1606-1648 Christian 4.s krydderihave og destillerhuse (lå der
hvor Gothersgadepavillionen ligger)
1648-1670 Frederik 3.s ringridningsplads (centralt på den senere Eksercerplads)
1670-1699 Christian 5.s lystkvarter med Pomeranshuset og
Lysthuset med de fire gyldne Knapper
1699-1721 Frederik 4.s orangerihuse og parterrehave
1721-1785 Laurierhuset (orangeri på hele længden = ca. det
nuværende kasernegrundareal)
1785-1786 Ombygning af orangeri til kasernebygning for Livgarden.
1786-2013 Eksercerplads og Kaserne for Den Kongelige Livgarde.

www.livgarden.dk

Det 136 meter lange Eksercerhus til Livgardens kaserne,
april 1916. Livgardens Historiske Samling.
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Høring om musikhus på Eksercerpladsen
Den helt store sag for Musikkorpset er Københavns Kommunes
offentlige høring om lokalplanforslaget om opførelse af et musikhus i hjørnet af Eksercerpladsen mod Gothersgade samt forslaget
fra Slotte og Kulturejendomme om anlæg af en friluftsscene ud
for musikhuset i hjørnet af Kongens Have. Høringen sluttede 2.
april. Meningerne på høringsportalen er delte. Mange foreslår,
at orkestret får øvesal i fx en nedlagt kirke. Forslaget kommer
ofte som en velment idé, men de mange, for hvem sagen er ny,
er ikke klar over, at alle disse muligheder for længst er undersøgt
og forkastet. Folks indsigt i hvem, Musikkorpset er, og indsigt i
lokalplanforslaget, varierer meget. Da vi lever i et demokrati, har
enhver lov at mene, hvad han vil, men mange har tilsyneladende
ikke læst lokalplanforslaget ordentligt og tror, der skal bygges et
hus inde i selve Kongens Have. Det skal der naturligvis ikke.
Livgarden lagde lokaler til, da Indre By Lokaludvalg havde indbudt
til borgermøde om projektet, og kantinen på kasernen var fyldt til
bristepunktet den 20. marts. Mødet forløb stort set i god ro og
orden, og oberst Lasse Harkjær, der fortsat er talsmand på projektet, redegjorde glimrende for mange tvivlspørgsmål på forsvarets
vegne.
Her er et udpluk af de over 300 positive og negative tilkendegivelser på kommunens digitale høringsportal.
De positive:
Et nyt musikhus til Livgardens Musikkorps er en enestående mulighed for at forene såvel det historiske som det fremsynede. Vi har i
Danmark en af verdens ældste og stolteste militærmusiktraditioner
og den er i høj grad med til at tegne udlandets billede af Danmark.
Peter Ettrup Larsen, dirigent.
Jeg støtter fuldt ud denne smukke plan. Det er nyskabende og dejligt for københavnerne, Den Kgl. Have og for Livgarden at der kommer en smuk tilbygning der kan tilbyde kultur og musik muligheder.
Peter Halaburt, Frederiksberg.
Den Kongelige Livgardes Musikkorps har gennem en årrække været
hjemløse. En ganske uværdig og uholdbar situation for et af verdens
fremmeste harmoni orkestre. Et Musikkorps der i Danmark har tradition over 350 år for at tegne ikke blot kongehuset, men også i alle
disse år har været et vartegn i Københavns gader. Korpset består af
de allerhøjest kvalificerede musikere der gennem en lang uddannelse har et niveau der er de ypperste værdige. Selve bygningen og
anlægget ind til Kgs. Have er en gave til resten at det københavnske
kulturliv! Sune Vedam, musiker.
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Foreløbige skitser til musikhus:
Erik Møller Arkitekter

De negative:
Det er en fuldstændig vanvittig ide at bygge et stort øvelokale, koncertsal og amfiteater i Kongens Have. Ane Mariager, Kbh.K
Hvorfor kan de skide spillemænd der forøvrigt ikke er uddannet
på konservatoriet ikke få et lokale på Amalienborg hvor de så med
deres nykker kan øve her kommer jens med fanen på blokfløjte, og
samtidig kan vi bevarer vores rokokko slot og park , samt spare en
masse penge til den i danmark mest omfangsrige familie på overførselsindkomst. Judith Fischer-Hansen, Kbh. K.
Det er trods alt ikke Wienerfilharmonikerne, der er tale om! Lars
Bonnevie , Weekendavisen
Derudover er der naturligvis også sobre indsigelser mod byggeprojektet, skrevet af folk, der bare ikke synes om idéen.

Messingensemblet i Chile

I dagene 10. - 15. marts var Livgardens Messingensemble med
Kronprinsparret på officielt besøg i Chile. Udover det tætte, officielle musikprogram havde de fem musikere deres egen koncert på
Santiagos Universitet.
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Kommende koncerter

29. maj kl. 19.30 Kammerkoncert i Garnisons kirke med ensembler og solister fra Musikkorpset. Gratis adgang.
19. juni kl. 19
Kastellet i København. Udendørs, gratis.
20. juni kl. 19
Aastrup Kloster v. Tølløse. Aastrups 400 års
jubilæum. Udendørs, gratis.

www.livgarden.dk
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Præsidiets Skydeudvalg
Landsskydning 15 m

Vingsted

Landsskydningen på 15 m for i år er nu overstået. Næsten alle skiver er returneret til regionskydelederne, der lige nu er i gang med
at se på skudhuller, vurdere pointværdi, og tælle point. Lige nu er
resultaterne ved at være klar, således at den endelige resultatliste
kan være klar til sammen med pokaler og individuelle præmier at
blive udleveret til foreningerne i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Selvfølgelig vil resultatlisten også blive lagt ud på
DG hjemmeside under menupunktet Skydning. Skydeudvalget vil
gerne ønske tillykke med de mange flotte resultater, og takke for
deltagelse i Landsskydningen på 15 m i 2013.

Lørdag den 21. september åbnes skydebanerne i Vingsted påny for
alle gamle gardere. Præsidiets Skydeudvalg vil herved gerne invitere alle til en hyggelig og spændende dag blandt gamle gardere.
Ligesom tidligere år vil der være rig lejlighed for både gamle gardere, vore garderpiger og børn til at komme en tur på skydebanen.
Der vil være åbent på både 200 m banerne og på 50 m banerne, så
der vil også være en skydning for dig. Også i år vil ammunitionen
være gratis, så hvorfor ikke gøre brug af dette tilbud og deltage.
Husk at din skydning i Vingsted også kan tælle som Landsskydning
200 m. Kom og vær med, og benyt dig af muligheden for at mødes
med garderkammerater fra hele landet og måske samtidig skyde
din landsskydning på 200 m. Der vil blive informeret nærmere om
arrangementet i Vingsted i Garderbladet.

Landsskydning 200 m
Næste udfordring på skydebanerne bliver på den lidt længere
distance i forbindelse med Landsskydning på 200 m. Som sædvanlig skydes denne skydning i månederne august og september.
Skydningen kan skydes på hjemmebane, men den også kan skydes
i Vingsted. Skydeudvalget vil i løbet af juli måned udsende skydekort og information om skydningen til alle garderforeninger.

På gensyn på skydebanerne. Slut op om skydning i De Danske
Garderforeninger – en fælles aktivitet på tværs af lokale garderforeningerne.
Præsidiets Skydeudvalg

Garderkortet
- Et nyt tiltag i De Danske Garderforeninger
Garderkortet er også for dig
I forbindelse med afholdelse af formandsmøder i De Danske Garderforeninger blev alle DG lokale Garderforeninger orienteret om
det nye tiltag, - GARDERKORTET.
Der var naturligvis en del spørgsmål omkring GARDERKORTET for
som ved alt nyt er der behov for lidt forklaring. Orienteringerne
og de efterfølgende drøftelser viste dog tydeligt, at der er god
interesse for GARDERKORTET blandt de fleste garderforeninger.
Nye samarbejdspartnere
GARDERKORTET er således modtaget positivt af såvel de gamle
gardere som af Livgardens værnepligtige. Vi skal imidlertid fortsat
arbejde med at gøre GARDERKORTET attraktivt og gøre det til et
aktiv for De Danske Garderforeninger.
Arbejdet med at udbrede kendskabet til GARDERKORTET og med
at lave aftaler med nye samarbejdspartnere kan ikke løses af nogle
få personer alene. Din hjælp med at fortælle om GARDERKORTET
og skaffe samarbejdspartnere i dit lokalområde er afgørende for,
hvorvidt GARDERKORTET kan blive den succes, vi alle gerne vil
have.
Derfor
• Har du egen forretning – så tilmeld dig GARDERKORTET
• Er du selvstændig håndværker – så tilmeld dig GARDERKORTET
• Kender du en forretningsdrivende – så fortæl denne om GARDERKORTET

Sådan får du Garderkortet
GARDERKORTET fås
ved henvendelse til din
Fakta om Garderkortet
lokale Garderforening,
der efterfølgende rekvi• GARDERKORTET er for værrerer, GARDERKORTET
nepligtige og medlemmer
hos DG Hverveudvalg.
af en garderforening.
GARDERKORTET sen• GARDERKORTET skal være
des herefter til foreninlokalt forankret men samtigen, der fordeler til sine
dig landsdækkende.
medlemmer.
Ved bestilling af GAR• GARDERKORTET vil blive
DERKORTET vil der bliudleveret til alle værnepligve en mindre omkosttige på hold APR 13.
ning på 10,- kr. + porto.
• GARDERKORTET er også for
Dette beløb går til trykDig.
ning af GARDERKOR• Læs mere på:
TET og forsendelse til
foreningen, men med
www.garderkortet.dk
de opnåelige fordele er
udgiften hurtigt tjent
ind.
Har du spørgsmål til Garderkortet
Kontakt Knud Glavind (3054 3891), Tonny Ager Søbrink (3020
2418) eller Steen V. Grubert (3082 2867).

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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JUL-73 40 års
jubilæum
I år er det 40 år siden vi blev indkaldt til
Livgarden. Det skal fejres og derfor mødes
vi lørdag aften den 2. november til spisning
og hyggeligt samvær.
Søndag den 3. november mødes vi på
Livgardens Kaserne til Årgangsparade og
efterfølgende går vi med Vagtparaden til
Amalienborg og ser vagtskiftet. Derefter
ses vi alle til en afsluttende frokost.
Vi håber at I vil slutte op om arrangementet og at I tidligt afgiver en forhåndstilmelding til en af nedenstående. Tilmeldingen
er vigtig for at der kan foretages en endelig
finpudsning af programmet.
Ole Louring - tlf. 8680 2110 / 6165 1347
Mail ole.louring@fibermail.dk
Christian Lund - tlf. 5123 2540
Mail chrlund53@gmail.com
JUL-73 Christian Lund, Årgangsformand

5/6-13

Hjemsendelsesparade for HOLD AUG
2012
Den 27. marts 2013 var der hjemsendelsesparade
for Hold AUG 2012
På den meget kolde let overskyede martsdag med
nogle få solstrejf og en stærk østenvind blev HOLD
AUG 2012 hjemsendt. Paraden fandt sted på FR. d.
III’s Plads på Garderkasernen i Høvelte.
Paraden startede med, at CH/LG skridtede fronten
af for HOLD AUG 2012. Derefter hilste CH/LG på
Garderforeningernes faner.
Et detachement fra Vagtkompagniet (HOLD DEC
2012) med Musikkorpset i spidsen marcherede ind
på FR. d. III’s Plads for at hylde HOLD AUG 2012.
CH/LG talte om Hold AUG 2012’s indsatser og fortjenester og uddelte manchetknapper til månedens
tambour (garder).
Der skal fra Sekretariatet lyde en stor tak til Garderforeningen i København, Nordsjællands Garderforening, Frederiksborg Amts Garderforening, Helsingør og Omegns Garderforening, Søndre
Birks Garderforening, Gl. Roskilde Amts Garderforening, Garderforeningen for Køge og Omegn og
Holbæks Amts Garderforening for at stille med faner, faneløjtnanter og fanebærere.
På billedet ses fanerne fra de 8 sjællandske Garderforeninger, der deltog i paraden.
Hans-Erik Skov Nielsen

Gardernes vandskiløb 2013
”Et landsdækkende ungdomsarrangement!”
Lørdag den 24. august 2013
Ringkøbing og Omegns Garderforening og De Danske Garderforeninger inviterer hermed alle nuværende Gardere
samt alle unge og ældre Gardere fra hele landet til at deltage i Gardernes vandskiløb, der løber af stabelen ved
kabelparken i Hvide Sande.
Igen i år vil der, inkluderet i prisen, blive serveret en menu fra grillen.
Kom og deltag i sommerens helt store oplevelse sammen med dine Garderkammerater.
HVORNÅR:
TIDSPUNKT:
HVOR:
DELTAGERE:
PRIS:
MENU:
MEDBRINGES:
TILMELDING:
TIL:
mail:

Lørdag den 24. august 2013
Fra kl. 11:00 til kl. ca. 15:00
Kabelpark Aqua Sports Zone, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande
Alle nuværende samt unge og ældre Gardere fra hele landet
100, 00 kr. inkl. menu samt leje af våddragt og ski
Barbecue spareribs, med pommes frites
Badetøj og håndklæde
Senest søndag den 11. august 2013
JAN-72 Anders Bjerg, tlf. 5176 9891
lindevej.20@mail.tele.dk

Der er mulighed for at købe drikkevarer i Estrup´z cafeteria.
P.s. Der må ikke nydes medbragt mad og drikke på Kabelparkens område.
Yderligere info om Kabel Park Sports Zone kan hentes på: www.kabelpark.dk Vi ses!
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Fødselsdag
Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Claus Mærsk.
Trompetist ved
Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194

Indsendte notits er fundet i ”Dansk Folkemindesamling”
Hertil er den sendt i 1890erne af Christian
Weiss, der oprindelig var bagersvend hos sin
far i Præstø. Senere blev han skolelærer på
Sjælland og sendte indberetninger til Dansk
Folkemindesamling. Blandt dem fandt jeg følgende indberetning:
En Misforståelse
En Kaptajn spurgte en Soldat: “Hvad hedder du?”
“Hans Veder, Hr Kaptajn!”
“Det ved jeg nok!” sagde han og Tørte Sveden
af Ansigtet,

“Jeg spørger dig om, hvad du hedder!”
“ Hans Veder, Hr. Kaptajn!”
“I Djævelens Skind og Ben, kommer det dig ved!
Hvad hedder du?”
“Hans Veder, Hr Kaptajn”
“ Træd af og meld dig til 24 Timers Krumslutning for respektstridig Opførsel!”
“Ja vel, Hr Kaptajn!”
Kaptajnen troede han sagde, “Han sveder, Hr.
Kaptajn!” Deraf kom Misforståelsen, der dog
ved en af de underordnedes Mellemkomst blev
klaret, så ”Hans Veder” slap for Brummeturen.
Chr. Weiss

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

Brønshøj den 21. marts 20

Byvandringer
Garderbladet!
i det gamle
København

På vegne af formanden for GARDERNES HUNDREDEMANDS FORENING, Jørgen Suddergaard,
fremsendes hermed indlæg til Garderbladets maj-nummer med følgende tekst og fotos:

Gardernes HUNDREDEMANDS FORENING afholdt den 5. marts 2013 generalforsamling i Kastellet.
Inden generalforsamlingen mødtes 35 gamle gardere ved ”Hestestalden” i Kastellet, hvorfra vi kl. 1730 gi
samlet march til monumentet for faldne soldater. Ved monumentet nedlagde formanden og næstformande
en smuk blomsterdekoration i Livgardens farver. Den kongelige Livgarde havde velvilligt stillet 2 tambur
og sammen
uden spisning
til rådighed,Med
som
med formandens kyndige kommando – med Max som fanebærer, sørgede for e
flot kollonneorden,
trit og kardence,
som er unge og ældre gardere værdig.
GD 651800 Henning
Lajer
Tlf.: 3258 7600 e-mail: hlajer@oncable.dk

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 · Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger

Gardernes HUNDREDEMANDS FORENING afholdt den 5. marts 2013
generalforsamling i Kastellet. Inden generalforsamlingen mødtes 35
gamle gardere ved ”Hestestalden” i Kastellet, hvorfra vi kl. 17.30 marcherede samlet til monumentet for faldne soldater. Ved monumentet
lagde formanden og næstformanden en smuk blomsterdekoration i

Livgardens farver. Den kongelige Livgarde havde velvilligt stillet 2 tambourer til rådighed, som sammen med formandens kyndige kommando
– med Max som fanebærer, sørgede for en flot kolonneorden, trit og
kadence, som er unge og ældre gardere værdig.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com

168-MAJ-66 Chr. Ehlert-Jensen,
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Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder:
APR-88 Glenn K. Andersen
Vorupørvej 228
7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com
Regionsbowlingleder:
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
Tlf. 9812 8286

Brønderslev og Omegn

JUL-71 Teddie Thulstrup

Himmerland

(1/7 1947 – GF 70)

Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com

Generalforsamling
Foreningen afholdt d. 14. marts generalforsamling i Brønderslevhallen.
Formandens beretning blev ganske kort i år. Der
blev i stedet drøftet, hvad vi skal satse på som
en lille forening for at fastholde medlemmer og
tiltrække nye.
Der var genvalg til bestyrelsen som igen består
af: Formand MAJ-89 Jan Hall Andersen, OKT86 Jan Rønnov, MAR-92 Michael Holt Larsen,
MAR-94 Henrik Tobias Albæk, DEC-95 Morten
Rosenkilde.
Efter mange år som revisor valgte MAJ-57
Børge Bøss ikke at genopstille.
Bestyrelsen vil her takke Børge Bøss for en stor
indsats i foreningen.
Aftenen sluttede med spisning og kammeratlig
hygge for de fremmødte.
MAJ-89 Jan Hall Andersen

Hadsund og Omegn

(29/12 1917 – GF 40)
Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Garderforeningen for Hadsund og Omegn
afholder den årlige generalforsamling tirsdag den 7. maj 2013 kl. 19.30 i Marineforeningens lokaler - Bådsstræde, Hadsund. Dagsorden
udsendes med post eller pr. mail.
Den årlige fugleskydning afholdes søndag den
23. juni 2013 kl. 10.30 hos Trine og Søren på
adressen Nebsatrupvej 32, 8970 Havndal. Medbring madkurv og godt humør – et arrangement
for hele familien.
788-SEP-62 Niels, formand

TORSDAG DEN 16/5 KL. 19.30 ER SIDSTE
FRIST I FORÅRET
Skyde- / kammeratskabsaften afholdes for sidste
gang inden sommer-pausen. Der vil her være
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mulighed for at vedligeholde dine gode skydeegenskaber og samtidig højne kammeratskabet
i GARDERFORENINGEN. Der kan eventuelt også
blive mulighed for udnyttelse af dine færdigheder
i rafling eller kortspil.
Sted: Hadsund Skytteforenings 15m indendørs
skydebane i Hadsund-Hallerne.
Tilmelding er ikke nødvendig. Bare kom frit frem.
Vi starter igen til august. Herom senere i GARDERBLADET.

(4/12 1914 – GF 34)

Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 98 67 17 75 / 21 74 77 75
e-mail: bestyrelsen@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

GARDERGOLF i SEBBER KLOSTER
Fredag den 24. maj 2013.
Så er det igen tid, hvor du har mulighed for at
komme ud og spille gardergolf.
Vi mødes kl. 9.30 på Sebber Kloster Golfbane,
Bjerregårdsvej 23, 9240 Nibe.
Matchen afvikles over 18 huller, og når alle er i
hus vil der være et lille traktement, og derefter
overrækkelse af præmier.
For at du kan deltage skal du være medlem af en
golfklub under Dansk Golf Union.
Tilmelding på mail garder@himmerlandsgf.dk
eller til golfleder Kjeld Sørensen mobil 2174
7775 med oplysning om DGU nr. og handicap
senest tirsdag den 21. maj 2013 kl. 18.00.
Bowling aften i Aars
Mandag den 11. marts kl. 17.45 mødtes 15
bowlere i Aars Bowlingcenter.
Efter en times bowling (der var isat gul kegle)
samledes vi mødesalen til fælles spisning og
hyggeligt samvær. Under kaffen blev de udsatte rødvinspræmier uddelt af matchleder Kjeld
Sørensen.
Der blev bowlet i to præmierækker, en dameog en herrerække med præmier for hver 5 deltagere samt for strike med gul kegle isat forrest.
Damerækken blev vundet af Aase Nielsen med
gns. score på 122. Herrerækken blev vundet af
SEP-62 John Nielsen med gns. score på 123 og
nr. 2 blev MAJ-54 Poul Arne Nielsen med gns.
score på 116. Aftenens eneste strike med gul
kegle forrest blev lavet af Aase Nielsen.
Som noget nyt har Himmerlands Garderforening deltaget i De Danske Garderforeningers
landsbowling i C-rækken med et hold på 4 spillere: JAN-90 Mogens Dalsgaard, SEP-62 John
Nielsen, JAN-58 Bent Knudsen og MAJ-54 Poul
Arne Nielsen.
MÆRKEDAGE
Følgende har på sin runde fødselsdag haft
besøg af to fra bestyrelsen: SEP-62 Jens Christensen, Løgstør.

Hjørring og Omegn

(14/3 1930 – GF 56)

Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: Postbent@vip.cybercity.dk
www.hjgarderforening.dk

Den årlige landsskydning havde samlet 11
medlemmer i Vendiahallen, som alle gjorde
deres bedste for at opnå så godt et resultat
som muligt. Vi sluttede af med et par stykker
brød og hyggeligt samvær.
21. marts afholdtes der generalforsamling på
Hjørring kro. Efter at have nydt de gule ærter
med tilbehør og formanden havde budt velkommen til de fremmødte blev det aftenens dirigent 819-JUN-67 Hans Henrik Færchs
opgave at styre aftenen, hvilket lykkedes til
alles tilfredshed. Formanden kunne i sin beretning oplyse, at der havde været et pænt fremmøde til årets aktiviteter. Som noget nyt har
vi i år prøvet at oplyse konto nr. til indbetaling
af kontingent, hvilket også vil blive brugt fremover, måske med lidt ændring. Vi har et problem med nye medlemmer i foreningen, noget
som bestyrelsen tager op i det kommende år.
Såvel formandens og kassererens beretning
der viste et lille overskud blev godkendt. Vi har
haft en afgang af medlemmer på 21, vi har i
dag 111 medlemmer. Samtlige som var på valg
blev genvalgt.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Hobro og Omegn

(28/5 1915 – GF 35)
Formand: 505-JAN-68 Poul Erik Bundgaard
Søndermarksvej 25, Stenild, 9500 Hobro
Tlf. 98 54 84 36
e-mail: kape@live.dk

Generalforsamling.
Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 22. maj 2013. kl. 19.00 på rest. Østerskoven i Hobro jfr. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret
æggekage.
Af hensyn til bestilling af mad bedes I melde jer til
ved Poul Erik Bundgaard.
Mød nu talstærkt op til lidt hyggeligt samvær
med gamle gardere.

Morsø

(16/7 1918 – GF 44)
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. a. 99 70 70 00 /p. 97 72 22 36
e-mail: sokr73@morsoe.dk

Generalforsamling afholdt 07.03.2013 på
KFUM.
Der var mødt 15 gamle gardere. Vicepræsident Niels Godiksen blev valgt som dirigent.
Året var forløbet stille og roligt, den største
forandring var udkast til nye vedtægter, som
blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling.
Nedsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer til
5 var det primære formål, resten var ændringer
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Nordjylland (I)

for at få opdateret paragrafferne. Kassereren
kunne fremlægge et regnskab med overskud,
takket være en ihærdig indsats for at få al gammel kontingent indkasseret. Ingen restanter
overhovedet. Det var flot klaret.
Formand og frue havde deltaget i repræsentantskabsmødet i Fredericia.
Uddeling af hæderstegn: 70 år Aage Martinussen, MAJ-42, 50 år Hans Jørgen Christensen,
MAJ-55, 40 år Olaf Lyndrup, APR-68, 25 år
Michael Pedersen, JUN-87.
Vicepræsidenten holdt et indlæg om sit arbejde
og informationer fra præsidiet generelt. Det var
meget interessant og der skal lyde en stor tak
til Niels Godiksen.
Bestyrelsen ser efter valget således ud. Formand/kasserer SEP-64 Knud Rasmussen, næstformand AUG-67 Niels R. F. Dige, fanebærer
OKT-80 Mads Vejle, APR-79 Bjarne Larsen og
MAJ-73 Hans Søndergaard Larsen.
Nye vedtægter vil blive udsendt til samtlige
medlemmer i dec. 13 sammen med kontingentindbetalingskort og indkaldelse til generalforsamling.
Aftenen sluttede med den traditionelle menu,
sang og kammeratligt samvær.
686-SEP-64 Knud Rasmussen

Nordjylland

(24/3 1908 – GF 10)
Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01 · Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: olav@olavvibild.dk
www.gfnordjylland.dk

TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 19.30
JAGTLAUGETS GENERALFORSAMLING
Jagtlauget afholder den årlige generalforsamling. Alle jagtinteresserede GF-medlemmer er
meget velkomne. Der udsendes skriftlig indkaldelse til alle medlemmer af jagtlauget. Husk alle
jagtinteresserede GF-medlemmer har adgang til
frit medlemskab af Jagtlauget.

og eventuelle ledsagere, der spiller golf, til en
hyggelig golfdag. Så vel mødt til alle golfspillere.
Husk at oplyse handicap ved tilmelding, så holdene kan sættes bedst muligt. Det er besluttet,
at deltagergebyret opdeles i 2 dele: en green fee
del, og et deltagergebyr. Sidstnævnte gebyr er
bindende ved tilmelding og vil blive opkrævet,
uanset at man bliver forhindret i deltagelse.
Derimod kan man undgå green fee, såfremt man
bliver forhindret i deltagelse. Tilmelding sker til
Olav Vibild tlf. 9835 0130, eller e-mail: kontakt@
gfnordjylland.dk
LØRDAG DEN 15. JUNI KL. 11:00 VALDEMARSDAG
GF Nordjyllands fane samt mange andre faner
deltager i Danmarkssamfundets arrangement.
Efter overrækkelse af de forskellige faner er der
fælles march gennem byen til Budolfi Kirke, hvor
der afholdes en meget stemningsfyldt festgudstjeneste. Nærmere om arrangementet vil fremkomme i dagspressen.
MINDEORD OVER 321-MAJ-50 JENS VESTMAR.
Det var med stor sorg, vi fik meddelelsen om,
at vort æresmedlem 321-MAJ-50, Jens Vestmar, stille sov ind, den 27. marts 2013, med sine
kære omkring sig. Jens tabte desværre kampen
mod sin kræftsygdom, som han fik stillet diagnosen for i sep. 2012.
Jens blev medlem af Garderforeningen for
Nordjylland i 1951. Lige fra begyndelsen var
Jens ofte fanebærer/faneløjtnant for Garderforeningen. Et job som han udførte med megen
stor ære og stolthed. Jens blev, og var, et meget
stort aktiv for GF lige til det sidste. Både den
lokale GF men også hele region 1 fik glæde af
hans virke, da han i 1974 blev regionsskydeleder.
Posten som regionsskydeleder havde han indtil

FREDAG DEN 17. MAJ KL. 18.30
Skyttelauget afholder den årlige generalforsamling. Afslutning på vinterens skydninger med
præmieoverrækkelse. Indbydelse udsendes til
alle aktive medlemmer af Skyttelauget. Husk alle
medlemmer af GFN har adgang til frit medlemsskab af Skyttelauget.
FREDAG DEN 24. MAJ KL. 9.00 GARDER GOLFTRÆF REG. 1
Igen i år arrangeres der en golfturnering for
medlemmer af GF Nordjylland og hele region 1. I
år går turen til Sebber Kloster Golfklub, Bjerregaardsvej 23, 9240 Nibe. Vi mødes kl. 09.00 og de
første kan gå ud kl. 09.30. Du skal have et officielt handicap under DGU (Dansk Golf Union) for
at deltage. Der vil blive arrangeret fælles frokost
efter turneringen, hvorunder vinderne får overrakt præmier. Vi glæder os til at møde Gardere

2002, i alt 28 år. I 1974 blev Jens Vestmar også
medlem af bestyrelsen for Garderforeningen
for Nordjylland. Ved sin udtræden af bestyrelsen i 1999 var Jens næstformand i bestyrelsen.
Jens vil altid blive husket for sin flid og trofasthed for gardersagen og ikke mindst som en
mand, der altid, til perfektion, løste de opgaver,
som han blev sat til. Hans hjerte brændte for
Garderforeningen, og det arbejde der skulle
gøres. Vi har mistet en personlighed og et
medlem der vil blive savnet, og som virkelig
levede op til mottoet med stor ære:
”En gang Garder altid Garder”.
Æret være Jens Vestmars minde.
Formand Olav Vibild
Garderforeningen for Nordjylland.
VOR KASSERER MEDDELER
Kasseren efterlyser de sidste indbetalinger til
kontingent for 2013. Der er endnu enkelte, der
har fået forlagt girokortet fra BS. Find det frem
og vær med til at støtte vor forening og De
Danske Garderforeninger. Tilmeld dig vor BS
betalingsordning, så sker kontingentbetalingen
automatisk næste år.
BLÅ FEST MODTAGELSE
Lørdag den 16. marts 2013 var der officiel
modtagelse af 2. KMP. III/LG. KMP.chef, kaptajn
Anton Dinsen-Andersen. De ca. 150 flotte
Gardere marcherede gennem Aalborg centrum fra Aalborg Slot til modtagelse på Rådhuset i Aalborg. Byrådsmedlem Mads Sølver
Pedersen bød velkommen og inviterede alle
Garderne indenfor til en forfriskning. Egon
Lyngby, repræsentant for GF Nordjylland, bød
ligeledes Garderne velkommen til Nordjylland
og opfordrede Garderne til at melde sig ind i
en af de lokale Garderforeninger, som overalt i
Danmark netop dyrker det kammeratskab, som
2. KMP nu oplever under deres indkaldelse. Om
aftenen kunne man se de flotte gardere på det
lokale TV2.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

(1/2 1908 – GF 08)
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Sæt kryds i kalenderen og mød op til forårets
spændende arrangementer sammen med gode
kammerater fra foreningen.

Æresmedlem 321-MAJ-50 Jens Vestmar.

4. maj kl. 19.00. Vi mindes befrielsesaftenen
Der er stadig mange gode grunde til at mindes
Danmarks befrielse og de, som satte livet til i
kampen for den. Foreningen opfordrer derfor
medlemmerne til at deltage i arrangementet på
Overgaard Gods ved Flemming Junckers mindesten. Henrik Herold, officer, ildsjæl og direktør
for Randers Regnskov holder tale. Der sluttes af i
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5/6-13

tårnsalen på Overgård med kaffebord. Pris 60 kr.
Tilmelding senest 30. april.
29. maj kl. 19.30 Besøg hos SOK
Søværnets Operative Kommando (SOK) er den
danske flådes hovedkvarter med domicil i Århus,
hvor man døgnet rundt er med til dels at varetage
opgaver i de danske farvande, dels at støtte, når
danske enheder deltager i internationale maritime operationer. Vi har fået mulighed for at
besøge SOK på Carl Nielsens Vej tæt ved Marselisborg. Gratis adgang. Tilmelding inden 22. maj
22. juni: Udflugt til Vildmosen
Madpakke medbringes. Drikkevarer kan købes i
bussen. Bussen kører fra Toldbodgade i Randers
kl. 08.30 og vi forventer at være hjemme ca. kl.
18.00. Tilmelding før 15. juni.
Tilmelding til formanden eller til kasserer Leif
Bodilsen Kaldahl E-mail a.l.bodilsen@gmail.com
eller tlf: 8646 6234.
Har du husket at sende din mailadresse til
sekretæren? Det gør det hele lidt nemmere og
lidt billigere. Eller har du måske fået en helt ny
mailadresse. Giv sekretær Søren Dam Kjeldsen
et praj på sdk@km.dk
AUG -79 Søren Dam Kjeldsen

Thisted Amt

(8/4 1901 – GF 04)

Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
www.thistedamtsgarderforening.dk

Onsdag den 12. juni kl. 19.00.
Grillaften hos Anette og Thomas Kristoffersen
Skinnerupgård. Tranhøjvej 5, 7700. Thisted
Medbring selv service, stol og kaffe. Så er vi til
gengæld klar med mad og drikke. Pris ca. 75 kr.
børn halv pris. Thomas vil ved samme lejlighed
fortælle lidt om sin virksomhed – en moderne
svinefarm med 750 søer og drift af 250 ha. jord.
Generalforsamling referat d. 9. marts 2013
Efter formandens velkomst blev JAN-64 Esben
Oddershede valgt til dirgent.
Formanden NOV-78 Niels Godiksen startede
sin beretning med at mindes FEB-71 Søren Kjær
Hansen som vi har mistet siden sidste generalforsamling. Formanden omtalte derefter de
forskellige arrangementer der havde været
det sidste år, og efterlyste forslag til nye aktiviteter. Formanden omtalte også, at der skal
bygges nyt musikhus på Livgardens Kaserne,
Livgardens tilskud til Garderbladet, ny chef
Livgarden Oberts Klavs Lawes, kasernelukning,
Garderkortet og OK benzin kortet. Formanden
oplyste, at generalforsamlingen til næste år vil
blive på en ny måde mht. menu og sted, da
tiden nok er løbet fra gule ærter og kogt torsk.
Formanden sluttede sin beretning med at takke
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bestyrelsen for godt mod- og medspil det
forgangene år og et trefoldigt leve for Thisted
Amts Garderforening.
Kassereren AUG-79 Jens L. Dahlgaard fremlagde regnskabet, som vidste et lille overskud.
Næste punkt på dagsordenen var afholdelse
af Repræsentantskabsmøde i Thisted, formanden fremlagde, hvordan et sådan møde kunne
afvikles og et tilsvarende budget, der var
efterfølgende en livlig debat, derefter gik man
til afstemning, og det blev vedtaget med stort
flertal. Valg til bestyrelsen, der var genvalg af
MAJ-70 Kr. O. Dahlgaard, NOV-97 Thomas Kristoffersen og nyvalg af MAJ-80 Peder Langballe
Kristiansen i stedet for SEP-64 Martin Jensen
som ikke modtog genvalg.
Valg af revisorer var genvalg af JAN-70 Niels
Chr. Nielsen, MAJ-68 Per Rask
Kontingent blev hævet med 25,-kr.
Formanden sluttede aften med at takke dirigenten JAN-64 Esben Oddershede for veludført arbejde og SEP-64 Martin Jensen for sine
6 år i bestyrelsen og bød ligeledes velkommen
til MAJ-80 Peder Langballe Kristiansen. Aftenen
sluttede med kammeratlig samvær og kortspil.

Vendsyssel

(14/5 1918 – GF 43)
Formand: MAJ-70 Erik Bøjstrup Pedersen
Stationsvej 1, 9970 Strandby
Tlf. 98 48 25 78
e-mail: gu-er@pedersen.mail.dk

Onsdag 15. maj bowling med damer kl. 18.30
Som vi plejer, afslutter vi sæsonen med bowling.
Tilmelding senest fredag den 10. maj til Erik 9848
2578 / 2033 2578.
21 marts tog vi til Aalborg for at skyde vendelbopokal-skydning.
Vi blev godt modtaget på Lindholm skole af GF
Nordjylland.
Efter at have fået at vide, at de nye skyderegler
ikke gjaldt ved denne skydning gik vi straks
i gang med krudt og kugler, og kunne derfor
sætte os til bordet og nyde en øl og snakke
med de andre foreninger. Efter alle havde skudt
færdigt blev resultatet talt sammen og vi fik
serveret smørrebrød og kaffe.
Vores resultat blev meget skuffende denne
gang både hos seniorer og veteraner. Vi må op
på hesten igen og øve noget mere til næste år.
Så er reglerne vel også blevet ens for alle foreninger der deltager i skydningen.
DEC-97 Martin Jensen

Østvendsyssel

(16/11 1971 – GF 77)
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Lørdag d. 8 juni 2013
Guidet byvandring i Sæby gamle by.
Mødested: Sæby Kirke kl. 10.00.
Pris for dette spændende arrangement 30 kr.

I år går sommerudflugten lidt nordpå. En guidet
tur i Sæbys gamle bydel, i samarbejde med Sæby
Turistbureau.
Vær med til en spændende rundtur, hvor vi går
tilbage i de danske historiebøger, og får et indblik
i, hvordan den gamle ”hovedstad” af Nordjylland
så ud.
Turen går til den charmerende gamle købstad
Sæby (opr. Seeby – byen ved havet). Før Reformationen var byen Børglum-bispens havneby og
sommerresidens, senere adelens og admiralernes
strategisk beliggende udgangspunkt, midt i det
danske rige, indtil Fladstrand (Frederikshavn) i
løbet af 1600- og 1700-tallet efterhånden overtog denne rolle.
I slutningen af 1800-tallet opdagede kunstnerne
Sæby (Herman Bang, Henrik Ibsen, Gustav Wied,
m.fl.) og de første turister begyndte at strømme
til byen. I dag er byen med sin velbevarede gamle
bydel med de snoede gader, som følger åens
bugtninger, Sæbygård Skov, de børnevenlige
strande og den hyggelige havn et meget populært feriemål.
Vi får den spændende historie om byen med
udgangspunkt i den gamle klosterkirke og kalkmalerierne, samt en byvandring, der slutter ved
byens vartegn ”Fruen fra Havet” af kunstneren
Marit Benthe Norheim.
Bindende tilmelding senest d. 1. juni til:
Jacob Dam Rasmussen på tlf. 2448 0186 eller
mail jdr@stofanet.dk eller Poul Sonne Jensen på
tlf. 9828 1478/2240 1478 eller mail lyngdrup@
mail.tele.dk
Siden sidst
Foreningen har både bowlet og haft skydning
for sidste gang. Begge arrangementer var vel
besøgt.
Vi havde nogle hyggelige timer i godt kammeratligt selskab.
Vores forening har også deltaget i Vendelboskydningen torsdag d. 21. marts, afholdt af GF
Nordjylland. Vi stillede op med 2 hold, senior
samt veteran.
Selve resultatet er der ingen grund til at uddybe
nærmere. Vi var med og havde en hyggelig
aften sammen med de andre garderforeninger
i Nordjylland. Grundet det knapt så gode resultat vil bestyrelsen arbejde på, at der måske
bliver en eller to skydeaftener til efteråret,
så sigtekornet kan blive finjusteret. Mere om
dette i de kommende blade.
Til Orientering
For nemmere, hurtigere samt billigere at kunne
give besked til vores medlemmer, vil vi gerne
have tilsendt jeres e-mail adresser til jdr@
stofanet.dk Husk Navn.
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NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Midtjylland (II)

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10 / 61 65 13 47
e-mail ole.louring@fibermail.dk

REGIONSKYDNING PÅ 15 M. REGION II
Udvalgte resultater fra regionskydningen på 15 m. der blev afviklet i Skyttehuset, Ansvej 106,
8600 Silkeborg, lørdag den 2. marts 2013.

Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20,
6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk
Regionsbowlingleder:
Vacant

Regionsrådet i Region II
JAN-77 Keld Louie-Pedersen
JAN-72 Anders Bjerg
SEP-89 Søren Lund
Ole Louring, 8680 2110 / 6165 1347.

Bjerringbro og Omegn

(11/7 1961 – GF 75)
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Tirsdag den 12. marts afholdtes generalforsamling hos P. B. Miljø A/S i Bjerringbro, hvor
MAR-83 Jens Petersen-Bach viste os rundt
i sin virksomhed, der bl.a. udvikler og forhandler sikkerhedssystemer til pengetransport.
Herudover forhandler han også en mængde
kriminalteknisk udstyr. Mange tak til Jens for
en interessant gennemgang samt undervisning
i søgning efter samt sikring af fingeraftryk.
Meget spændende.
Formanden, JUN-68 Ole Fisker Andersen, indledte generalforsamlingen med en opfordring
til alle om at rejse sig for at mindes bestyrelsesmedlem 133-JAN-63 Poul Erik Amdisen,
som døde i sommer. Efter et par minutters
stilhed gik vi over til dagsordenen. Formanden
berettede om årets aktiviteter og medbragte
en tak fra præsidenten for vor støtte (10 kr. pr.,
medlem) til julegaven til de udsendte gardere.
APR-82 Sten Lundgaard Jensen redegjorde for
skydeaktiviteten, som desværre stadig kører på
et meget lavt blus, så pokalen kan heller ikke
uddeles i år, da ingen nåede op på de krævede
10 skydninger. FEB-74 Per Dalgaard gennemgik
regnskabet, der viste et lille underskud på 463
kr. Kontingentet for næste år blev sat uændret
til 275 kr. årligt, inklusiv de 10 kr. der forlods er
øremærket til Julegavefonden.
Ole Fisker Andersen blev genvalgt som formand. Der var genvalg af 987-MAJ-66 Ivan
Hovgaard og 107-NOV-55 Carsten Bomholt til

		
Forening
Hovedskydning
Placering Mesterskab
Klasse A						
Niels Leth
Silkeborg
191/7
1
181
Arne Christophersen Silkeborg
184/4
2		
Peter Sørensen
Silkeborg
177			
Leif Jacobsen
Skive
176/1			
Brian Louring
Silkeborg
175/2			
					
Klasse B					
Ole Louring
Silkeborg
185/3
1		
Anders Bjerg
Ringkøbing
183			
Ole Andersen
Herning
177			
					
Klasse Veteran					
Kristian Søndergaard Herning
194/4
1
194/4
Egon Stephansen
Herning
193/3
2
191/5
Holger Skovbjerg
Herning
188
3
183/1
Kaj Christensen
Silkeborg
187/3		
178
Klaus Jensen
Ringkøbing
185/2		
185/1

I alt
372/7

388/8
384/8
371/1
365/3
370/3

Der deltog 18 skytter fra 5 ud af regionens 14 foreninger, men der kunne sagtens have været
plads til skytter fra de resterende 9 foreninger.
Vi siger tak til Garderforeningen for Silkeborg og Omegn for et godt arrangement.
Fra undertegnede, skal der lyde en stor tak til alle der deltog.

Regionskydeleder Anders Bjerg
bestyrelsen og nyvalg til JUL-81 Asbjørn Langer
i stedet for Poul Erik Amdisen. 752-MAJ-58
Arne Norup blev genvalgt som revisor. Formanden blev desuden valgt som ny fanebærer.
(Fanen stod jo alligevel hos ham)
Efter generalforsamlingen fik vicepræsident
JUL-73 Ole Louring ordet for at fortælle lidt
om præsidiets virke, den nye chef for Livgarden
og Garderbladet, som nu også findes på nettet.
Som afslutning kunne vicepræsidenten overrække et 10 års tegn til formanden Ole Fisker
Andersen.
Nye medlemmer: APR-75 Erik Klüver Hyldal og
DEC-84 Lars Hansson.
Jeg har i år modtaget en del flere mailadresser
på vore medlemmer, men der mangler stadig

en del. Så send en mail til perdalgaard@mail.
tele.dk, så vil den blive registreret.
FEB-74 Per Dalgaard

Djursland

(7/4 1929 – GF 55)
Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

2. maj 2013. Salonskydning i Stenvad.
Torsdag den 2. maj er der salonskydning i Skyttehuset i Stenvad fra kl. 19.00. JAN-59 Søren
Bøystup vil være tilstede på banen.
9. maj 2013. Slaget ved Helgoland.
Torsdag den 9. maj kl. 11.00 er der faneparade
ved det Gamle Rådhus i Ebeltoft. Derefter går vi
til Fregatten Jylland.
NOV-99 Peter Maj

TEL.-FAX +45 33 12 82 53
DK-1054 KØBENHAVN K
POSTGIRO NR: 102 30 71
PEDER SKRAMS GADE 3
DANSKE BANK 3015-127201
CVR. NR.: 89 69 70 18
E-MAIL: mwm@mwmorch.dk
w w w. o r d e n s b a a n d . d k
KONGELIG HOFLEVERANDØR

Leverandør til Ordenskapitlet – Grundlagt 1830

GARDERFORENINGERNES 25 OG 50 ÅRS JUBILÆUMSTEGN
DG HÆDERSTEGN – FÆLLESEMBLEM – DG-NÅLE – BLAZERMÆRKER
DG-SLIPS I POLYESTER
453-193-MAR-60 Peter Ohm-Hieronymussen
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5/6-13

Herning og Omegn

(10/10 1911 – GF 23)
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Holstebro og Omegn

(6/5 1912 – GF 26)
Formand: SEP-89 Søren Graagaard Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com

AMISOM – den ukendte mission i Afrika
American Union Mission in Somalia
Onsdag den 20. marts 2013 afholdt ”De blå
Baretter” med invitation til de øvrige Soldaterforeninger i Holstebro et foredrag afholdt af
politikommissær Bjarne Askholm fra Midt- &
Vestjyllands Politi med et indlæg om sin udsendelse som EU Police Adviser i Peace Support
Operations Division in African Union, Addis
Abeba, Etiopien.
Opgaven lød på strategisk planlægning for
genopbygning af Somalisk politi efter 21 års
borgerkrig, ekstrem ustabilitet og mange ofre
i landet, sammen med en massiv indsats
fra øvrige Afrikanske lande suppleret med
økonomiske ressourcer fra EU, USA og andre
donorlande.
Bjarne Askholm viste billeder og fortalte om 1
års oplevelser på godt og ondt, om konflikter
og missioner i Afrika. Med tjenesterejser og
ophold i 9 Afrikanske lande i perioden fra 24.
juli 2011 til 1. august 2012.
Arrangementet var rigtig godt besøgt, der
kunne kun være ganske få flere. En stor tak for
arrangementet til ”De Blå Baretter”
Foredraget blev afholdt på KFUMs Soldaterhjem, Kasernevej 1, Holstebro, i pausen blev der
serveret kaffe og kage, hvorefter Bjarne gjorde
foredraget færdigt og svarerde på spørgsmål.
Arrangementet skulle slutte ca. 21.30, men
spørgelysten var så stor at alle spørgsmål først
var besvaret ved 22 tiden.
Der betaltes et mindre beløb for kaffe og kage
til fordel for KFUMs SoldaterRekreation.
APR-69 Hans Tinggård

Lemvig og Omegn

(17/12 1910 – GF 19)

Formand: Ole Nicolaisen
Lundvej 44, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 50 18 · Mob. 21 42 50 18
e-mail: uon@mail.tele.dk

Lemvig og Omegns Garderforening arrangerer
udflugt onsdag, den 22. maj 2013 til Stauning
Veteranfly-museum.
Afgang fra Rema, Lemvig kl. 17.00 og Rom kirke
kl. 17.10.
Hjemturen køres over Søndervig, hvor vi nyder
vores aftenkaffe.
Forventet hjemkomst kl. ca. 22.00.
Pris pr. person kr. 100,- incl. Indgangsbillet.
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Tilmelding senest den 15. maj 2013 til formanden eller undertegnede.
Husk jagtdag ved Svend Erik Rosengaard søndag, den 20. oktober 2013 kl. 10.00 med efterfølgende frokost hos Uffe Sværke.
Generalforsamling tor. den 5. dec. kl. 18.30,
Marinestuen, Lemvig. Program følger senere.
125-NOV 62 Christian Bugge Nygaard

Odder og Omegn

(5/4 1909 – GF 12)
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

GENERALFORSAMLING
15. marts kl. 18.30 i Rørth Gymnastikcenter.
Velkomst til de fremmødte gl. gardere med
damer – nifoldigt leve for HM Dronning Margrethe II. Forsamlingen rejste sig igen og mindedes afdøde 436-NOV-59 Max Asbjørn Sau
Madsen - Præsentationsrunde med nr. og år.
464-MAJ-63 Leo Piltoft valgtes til dirigent,
kunne konstatere generalf. lovlig.
Best. beretning ved formanden indeholdt årets
gang - med fane til flere arrangementer – også
til den årlige Valdemars fest, hvor der ikke
var mange faner – det er lidt dårligt, når man
tænker på de mange foreninger, der har fået
en fane.
Til debat var også skal/skal ikke udsende Garderbladet elektronisk, det er jo en økonomisk
tung post – vores holdning er klar – hellere
et eller to numre mindre, det andet vil være
en slags undergang. Også det nye Garderkort
blev vendt.
Skydeudvalgsformand 522-JAN-68 Christen L.
Laursen orienterede om 6 ugentlige skydninger
på banerne i Spektrum Odder, der var godt
besøgt – der vil i lighed med sidste år blive
arrangeret familieskydning til efteråret. – Vi
har også været repræsenteret ved årets Vingstedskydning med 3 mand.
Kassereren APR-72 Jens P. Petersen aflagde et
pænt regnskab hvilket resulterede i at bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
983-MAJ-61 Svend G. Nielsen ønskede efter 22
år som formand at blive afløst. Best. foreslog at
Jens P. Petersen overtog posten og at Svend G.
Nielsen blev i bestyrelsen for at hjælpe på vej,
dette blev vedtaget. Til bestyrelsen genvalgtes
Poul Erik Kjær, Christen L. Laursen og Leo Piltoft. Som suppleanter genvalgtes Niels Andersen og 939-MAJ-55 Leo Pedersen. 353-SEP-59
Erik Hedegaard genv. som revisor. MAR-92 Lars
Sørensen genv. som fanebærer.
Der uddeltes hæderstegn: 25 år 464-MAJ-63
Leo Piltoft Nielsen, 25 år, 677-SEP-63 Leif Møller, 50 år 983-MAJ-61 Svend G. Nielsen.
Under eventuelt takkede Jens P. Petersen den
afgåede formand for et stort arbejde for Gar-

derforeningen og tildelte ham titlen som æresmedlem med et æresbrev.
315-NOV-55 Poul Erik Kjær

Ringkøbing og Omegn

(27/12 1916 – GF 39)
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Husk! Husk!
Sommerudflugt for hele familien:
Fredag den 31. maj 2013 kl. 19.00 ved Rindsholm
Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.
Årets sommerudflugt er i år henlagt til Rindsholm
Kro der blev grundlagt i 1315 og besøges hvert
år af mange mennesker, der gerne vil høre om
kroens historie. I 2007 blev ”Danske soldaters
mindelund” officielt indviet i kroens park på
historisk grund, til minde om kampen ved Rindsholm Kro d. 4. juli 1849, hvor brave danske dragoner afværgede et preussisk angreb på Viborg,
og til minde om de mere end 100.000 danskere,
der har været udsendt overalt i verden i fredens
tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU.
Soldaternes mindestene m.m. flankeres af effekter fra alle tre værn og Forsvarets folk har selv
deltaget i oprettelsen af mindelunden.
Vi mødes ved Spjald Fritidscenter kl. 17.30, hvorefter vi samlet kører mod Rindsholm Kro, ved
ankomst til kroen vil aftenen starte med spisning,
hvorefter vi vil blive guidet rundt i Mindeparken, hvor Krovært Frode Hansen vil give os en
beretning om Mindeparkens tilblivelse og kroens
historie. Medlemmer fra Skjern GF er inviteret
med på turen.
Tilmelding senest søndag d. 26. maj til Karl Aage
Christensen tlf. 9738 1085, e-mail: amoka73@
gmail.com
Mandag den 18. februar blev foreningens årlige generalforsamling afholdt i ”Garderstuen”,
knap 20 medlemmer samt Præsident for DG
Jan Brun Andersen deltog. Efter fanen var ført
ind og formanden havde budt velkommen, og
spisningen var vel overstået, startede generalforsamlingen med at 416-MAJ-50 Kristian Møller Nielsen blev valgt som dirigent. Formanden
kunne med glæde indlede sin beretning med at
fortælle, at ingen af foreningens medlemmer
var gået bort det sidste år, samt der ikke havde
været dødsfald blandt Gardere, der havde
været udsendt. Formanden kunne endvidere
berette om, at medlemstallet var faldet med
4 i forhold til sidste år, vandskiarrangementet i
Hvide Sande blev omtalt, det blev igen en stor
succes, til årets sommerudflugt hos Hedegård
Mink A/S i Ølstrup var der en rigtig god deltagelse, tillige blev de andre arrangementer
foreningens medlemmer og bestyrelsen havde
deltaget i omtalt. Kassereren fremlagde et tilfredsstillende regnskab, der viste et overskud på
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knap 1500,00 kr. Der var nyvalg til bestyrelsen
af DEC-02 Mads Østergaard, AUG-07 Allan Chr.
Bjerg blev nyvalgt som 2. bestyrelsessuppleant,
alle øvrige der var på valg modtog genvalg.
Præsident Jan Brun Andersen uddelte 60 års
hæderstegn til 120-MAJ-52 Aksel Mortensen,
25 års til DEC-85 Villy Jørgensen og JUN-87
Carsten L. Skov samt 10 års til DEC-02 Mads
Østergaard, SEP-83 Claus Dalgaard skulle også
have 10 års tegnet, men han havde desværre
meldt afbud, han vil få det ved en senere lejlighed. Under næstsidste punkt på dagsordenen
fortalte Præsidenten om sit arbejde i Præsidiet,
og om hvilke ting der er på bedding det kommende års tid ved Den Kongelige Livgarde og i
De Danske Garderforeninger, her var det især
Garderbladets online udgave, der fik en del
ord med på vejen. Inden fanen blev ført ud og
mødet hævet, takkede formanden dirigenten
for veludført arbejde.
JAN 72 Anders Bjerg

Samsø

(18/3 1908 – GF 09)

Formand: JAN-59 Carsten Buchardt
Landevejen 12, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 62 42
e-mail: carstenbuchardt@gmail.com

Samsø Garderforening afholdte generalforsamling d. 15. marts på Feriecenter ”Stensbjerg
Gård”.
Vi startede aftenen med at bowle en time på
de nyopførte baner, og det gav en god appetit
til de gule ærter. Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes vores afdøde
medlem 92-årige Erik Parup som døde d. 9.
april 2012. Han var Garder under krigen og
efter hjemsendelsen gik han ind i modstandsbevægelsen, og senere meget aktiv i Spejderbevægelsen. I 2011 modtog han DGs 70 års tegn.
”Ære være Erik Parups minde”. Vi har modtaget
2 udmeldinger så vi nu er nede på 22 medlemmer. Af aktiviteter er 15 m. skydningen det som
har den største interesse, og vi vandt jo igen i år
pokalen for veteran 2. Garderbladet på nettet
er set, men alle var enige om, at det at have
bladet som vi plejer er det bedste, så kan man
læse det når man har lyst uden at skulle have
fat i PC-eren. Men det er sikkert godt for de
yngre medlemmer. Gardernetværk blev omtalt,
Regionsrådet, Kasernelukning, Chefskiftet, hold
15 til Afghanistan og Repræsentantskabsmødet
i Silkeborg d. 15. juni hvor vi håber at deltage.
På valg i bestyrelsen var formand og kasserer,
som blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant og fanebærer blev genvalgt. Nyvalgt revisorsuppleant blev FEB-71
Poul Guldstad-Andersen. Aftenen sluttede med
uddeling af skydepræmier og montering af
sølvpladen på Fanen. Derefter kammeratligt
samvær.
JAN-59 Carsten Buchardt

Silkeborg og Omegn

(4/5 1913 – GF 30)

Formand: JUL-73 Ole Louring
Ballevej 20, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 21 10
e-mail: ole.louring@fibermail.dk
www.silkeborg-garderforening.dk

Onsdag den 1. maj kl. 19.00
Husk bowlingaften ved Bowl’n’Fun, Brokbjergvej,
Silkeborg med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.
Tilmelding senest den 27. april 2013 til Ole Louring, tlf. 8680 2110 / 6165 1347.
Lørdag den 4. maj kl. 16.30
Kranselægning Vestre Kirkegård.
Onsdag den 15. maj kl. 17.30
Vandretur. Bemærk ændret tidspunkt i forhold til
programmet.
Vi mødes ved Bygma, Nørrevænget, Silkeborg,
hvorfra vi kører samlet til Gl. Ry Kro, hvor vi
mødes med Lejf Madsen.
Herefter kører vi mod syd over Salten Å til Flyvepladsen, hvor vi stiller bilerne. Derefter går vi
ind i et varieret skov- og hedeområde med søer
og tørvemoser. Undervejs vil der blive fortalt om
naturen og om, hvad området har været brugt
til igennem tiden. Turen bliver på ca. 7 km og vil
tage mellem 2 og 3 timer. Husk praktisk tøj og
fodtøj. Som sædvanlig tager foreningen sandwich og drikkevarer med til rimelige priser.
Tilmelding senest den 10. maj 2013 til Keld Blokager tlf. 8681 2426.
NOV-71 Keld Blokager

Skanderborg og Omegn

(4/2 1916 – GF 36)

Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

15-meter skydning
Der har den 11. og den 18. marts 2013 været
15-meter skydning i Morten Børup Hallen i
Skanderborg.
Der mødte 8 gardere til disse skydninger.
Skaf et nyt medlem
Hvis du, som medlem af vores forening, skaffer
ét nyt medlem, vil du få halvt kontingent ét
år. Skaffer du to medlemmer får du ét helt års
kontingent.
AUG-72 Asger Thykjær

Skive og Omegn

(7/6 1912 – GF 27)
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

en fremvisning i virksomhedens hovedafdeling,
der er hjemmehørende Nørregade 66, Balling,
7860 Spøttrup. Arrangementet/mødetidspunktet er kl. 18.30.
Tilmelding senest den 8. maj 2013 til Viggo Tang
Sørensen på tlf. 2511 0699 el. viggo-ts@mail.dk,
Johan Stenfeldt Sørensen på tlf. 4115 2482 stenfeldthandel@gmail.com
Sommerudflugt søndag den 2. juni 2013
Udflugten foregår denne gang med bus, idet
udflugten bliver til en længere køretur. Vi skal
blandt andet se kæmpe vindmøller, slotsruiner,
fuglereservat, fiskerforretninger samt badestrand
mm. Hver især medbringer madkurv med service
samt drikkevarer. Pris pr. person til bussen i alt
150,00 kr. Mødested: Skive Banegård kl. 9.30
Tilmelding senest den 27. maj 2013 til Viggo Tang
Sørensen på tlf. 2511 0699 el. viggo-ts@mail.dk
Johan Stenfeldt Sørensen på tlf. 4115 2482 el.
stenfeldthandel@gmail.com
OKT-80 Erik Ringgaard

Skjern og Omegn

(12/3 1943 – GF 64)

Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com

Familiebowling
Søndag den 12. maj 2013, kl. 11-12, har Garderforeningen familiebowling i Skjern Bowlingcenter. Hvis I ønsker at spise efter bowling, så har
bowlingcentret et godt tilbud netop denne dag,
som er ”mors dag”.
Tilmelding til spisning til Gunnar Jensen, 9735
2073 senest 8. maj 2013
Sommerudflugt 31. maj til Rindsholm Kro, Gl.
Århusvej 323, Viborg.
Sammen med Ringkøbing Garderforening tager vi
på sommerudflugt til Rindsholm Kro, Gl. Århusvej
323 i Viborg. Vi skal se Danske Soldaters Mindelund, som blev indviet i kroens park den 24. oktober 2007. Det er en historisk grund til minde om
kampen ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849, hvor
brave danske dragoner afværgede et preussisk
angreb på Viborg. Vi skal selvfølgelig også spise i
den gamle krostue.
Afgang fra Spjald Hallens parkeringsplads fredag
den 31. maj, kl. 17.30. Vi fylder bilerne op og
følges ad til Rindsholm.
Tilmelding til turen gives til Gunnar Jensen, 9735
2073. Kom og vær med!
FEB-69 Gunnar Jensen

Sommerhus udlejes på Læsø

Virksomhedsbesøg onsdag den 15. maj 2013
kl. 18.30
Vi skal denne gang besøge N.C. Nielsen, Balling
A/S. Danmarks/Skandinaviens største virksomhed inden for Truck og Løftemaskiner. Vi skal på
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6 personer
3.000 kr. pr. uge
JAN- 90 Carsten Wolff
cawo@mail.dk
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Viborg og Omegn

5/6-13

(25/7 1909 – GF 15)

Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.dg-viborg.dk

Vicepræsident: MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme. Tlf. 5134 7406
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Valdemarsdag
Lørdag d. 15. juni fejres Valdemarsdag i Viborg. Se
dagspressen for program.
Fugleskydning
Tirsdag d. 18. juni er der fugleskydning i DalgasCentret. Selve fugleskydningen starter kl. 19.00.
De medlemmer der ønsker det er meget velkomne til at medbringe madkurv, kaffekurv og møde
op kl. 18. Vi vil så lave fælles spisning inden skydningen. Efter skydningen kan vi fortære medbragt
kaffe og kage under præmieoverrækkelsen.
AUG-82 Jørn Bech

Aarhus og Omegn

(26/9 1902 – GF 05)
Formand: 552-JUL-63 S. O. Pontoppidan
Banegårdspladsen 10, 8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 94 44 - 86 14 41 55
e-mail: hydahl@gmail.com
www.AarhusGarderforening.dk

Skydning
Næste gang vi skyder i Garderforeningen for
Aarhus og Omegn bliver konkurrencen mod vagtdetachementet på Marselisborg tirsdag den 2.
juli kl. 13.30.
Nærmere oplysninger om denne skydning og
din tilmelding (begrænset antal deltagere): hos
Helge Kuno Pedersen på tlf. 8695 0440.
Der var igen i år stor tilslutning til arrangementet, hvor vi spiste stegt flæsk på ”Restaurant
Kohalen”, idet omkring 60 medlemmer deltog.
Det faldt sammen med, at restaurationen for
andet år i træk havde fået en flot firestjerners
anmeldelse i avisen.
Bestyrelsen havde lokket Michael P. Kragh,
gammel garder og flere gange udsendt til
tjeneste i det tidligere Jugoslavien, til at holde
foredrag for forsamlingen.
Michael fortalte engageret om nogle af sine
oplevelser som udsendt soldat, og om hvordan
han blev optaget af omfanget af de psykiske
problemer, som op imod ti procent af de
udsendte soldater pådrager sig.
Vi hørte om, hvordan Michael var blevet introduceret til en behandlingsmetode, hvor man
benytter heste som pædagogisk redskab, og
hvor man ved horsemanship og ridning, arbejder med strategier, planlægning og gennemførelse af ridning, hvorunder der arbejdes med
løsning af mentale problemer. I dag arbejder
Michael med et forskningsprojekt, som går ud
på at behandle tidligere udsendte soldater med
problemer som angst, depression, PTST efter
denne metode. Vi havde en rigtig hyggelig
aften med god mad og et interessant foredrag.
JUL-64 Helge Kuno Pedersen
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Regionsskydeleder:
MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Danmarks befrielse
Lørdag den 4. maj kl. 18.45 afholdes mindehøjtidelighed i Mindelunden i Gravlund. Foreningen vil
være til stede med fanen, så mød op og vær med
til at mindes Danmarks befrielse.

Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19,
7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als og Sundeved

MAJ-64 Viggo Jensen

(12/12 1937 – GF 60)

Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

Garderforeningen for Als og Sundeved - Generalforsamling den 28. februar 2013
Vollerup Kro dannede atter de festlige rammer for årets generalforsamling. 37 veloplagte
gamle gardere ud af 186 mulige medlemmer
var mødt op og blev budt velkommen af
formand Erling Clausen. Efter at fanen var
ført ind på behørig vis, blev generalforsamlingen påbegyndt og dirigenten styrede aftenens
dagsorden.
Formanden kunne berette om et igen aktivt år
med vor deltagelse. Foreningens eget 75 års
jubilæum var netop festligholdt med en god
og dejlig fest på Comwell Hotel i Sønderborg,
skydeudvalgsformanden var godt tilfreds med
årets resultater, og bowlingudvalgsformanden
var glad for en fremgang i den gennemsnitlige
deltagelse til bowlingaftenerne. Regnskabet
blev gennemgået af kassereren og udviste et
overskud på 5.026 kr.
Valgene blev gennemført, og som ny formand
for foreningen blev valgt Erik Michelsen og nyt
bestyrelsesmedlem blev Hans Lenger. Disse to
afløste Erling Clausen og Jens Hansen der begge
havde valgt at trække sig ud af bestyrelsen i år.
De øvrige på valg værende medlemmer havde
tilkendegivet at modtage genvalg, hvorfor også
disse med klapsalver blev genvalgt.
Alt i alt en god aften i godt selskab, dejlig mad
serveret af Vollerup Kro og en forening, der er
klar til det kommende års arrangementer.
På gensyn til disse arrangementer.
Bestyrelsen

Esbjerg og Omegn

besøg hos Marinehjemmeværnet i deres bunker
på Hulvejen og vi skal se Flotillens fartøj MHV
904 LYØ.
Besøget er med ledsager, tilmelding senest mandag den 6. maj på tlf. 2082 7501 eller mail: vej@
esenet.dk

(31/5 1935 – GF 59)

Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej@esenet.dk

Besøg hos Hjemmeværnsflotille 131 Esbjerg
Mandag den 13. maj kl. 19.30 er vi inviteret på

Fredericia og Omegn

(28/10 1912 – GF 29)

Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk

Haderslev

(16/5 1933 – GF 57)

Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Aktiviteter i maj
Onsdag den 1. maj kl. 10.00 ”Kammeratskabsformiddag m/ledsager” i museums- og garderstuen på Haderslev Kaserne.
Denne formiddag vil OL Jacob Fahrendorff fra
NATOs hovedkvarter i Belgien komme til Haderslev for at holde indlæg om” NATO og dens
betydning for freden i vor verdensdel”. Vel mødt
til et spændende foredrag.
Lørdag den 11. maj kl. 10.00 afholdes årets
”FUGLESKYDNING” på banerne Fjordagervej
44, Haderslev. Kl. 12.00 spises den medbragte
madpakke m.v. og kl. ca. 13.00 genoptages
skydningen, der fortsætter indtil Fuglen er nedskudt. Bestyrelsen håber på, at mange i år vil
finde vej til skydebanen og deltage i denne spændende skydning. Sammen med fugleskydningen
afvikles sideløbende også skydning til ringskive.
God fornøjelse.
Aktiviteter siden sidst
Generalforsamling 7. marts 2013.
Generalforsamlingen, der var foreningens 80.
generalforsamling, blev afholdt på Haderslev
Kaserne i det smukke lokale, Gottorpsalen, så
rammerne var de bedst tænkelige.
Til dirigent blev valgt Laurids Mink, der konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Herefter aflagde formand John de Taeje beretning
for året. Denne blev efterfulgt af beretning for
skydeudvalget ved skydeudvalgsformand Ole
Jensen og for bowlingudvalget ved bowlingsudvalgsformand Erich Sønnichsen.

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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Alle 3 beretninger blev godkendt med akklamation.
Kasserer Jørgen Søndergård kunne oplyse, at
foreningen havde en meget sund økonomi, der
sluttede med at give et mindre overskud.
Herefter var der valg af formand for 1 år. John
de Taeje blev genvalgt.
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg for 2 år.
Jørgen Søndergaard, Erich Sønnichsen samt
Dan Paulsen blev genvalgt, ligesom der var
genvalg til Jens Madsen Knudsen for en 2 årig
periode som foreningens revisor, og som revisorsuppleant var der genvalg til Hans Peter Lei
for 1 år.
Sluttelig takkede formanden for en god og fornøjelig aften og ønskede god tur hjem.
Onsdagsskydning 13.3.2013
Vinder Laurids Mink, 99 point
Heldigste skytte Olaf Henningsen
JUL-90 Mikael Ridstrøm Lauritzen

Horsens og Omegn

(5/10 1889 – GF 03)

Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

Kolding og Omegn

(7/8 1904 – GF 06)
Formand: 332-MAJ-63 Niels Weber Pedersen
Elvej 14, Seest, 6000 Kolding
Tlf. 75 52 66 83 / 29 41 66 95
e-mail: pluto@post10.tele.dk
www.dgkolding.dk

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

(24/7 1958 – GF 73)

Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Kongeå-Egnens garderf. har afholdt generalfors. i Brørup, 20-03-13.
Formand Peter Vig bød velkommen, en særlig
velkomst til vicepræsident Ulrik Baunsgård,
som gav en orientering fra præsidiet. Vi mindedes de medl. som er gået bort siden sidste
generalfors. 10-APR-12 Jens J.Møller, 28-SEP-12
Holger V. Nissen, 13-JAN-13 Erik Christensen.
Form. Beretning: til ordstyrer valgtes Ernst
Sørensen, foreningen tæller 51 medl. En fremgang fra sidste generalf. Han opfordrede os
til at hverve nye medl. Sidste år lavede vi en
kampagne, som gav os 3 nye medl. Vi vil igen
overveje det . Vort medlem Ronny Rogarth gør
tjeneste i Afghanistan. Vi har sendt en hilsen,
som udtryk for, vi tænker på ham. Vi har sendt
opkrævning ud på mail for at spare porto. Vi
har været repr. ved de div. mærkedage. Vi har
haft bowlingaften, arr. af Frank Hansen. GF er

Siddende fra venstrefra Haderslev GF: Henning Thostrup 50 år - Formand John de Taeje – Eskild Bram 40
år. Stående fra venstre: Fanebærerne Jens Thomas Paulsen og Bjarne Nielsen – Thorlei Ishøy 40 år – Ole
Jensen 25 år – Steen Møller 40 år – Aage Kampp 40 år.
i år vært ved flugtskydnings arr., som afholdes
i samarbejde med Bække jagtforening, på skydebanen i Vorbasse d. 25. maj 2013, kl 10.00 til
15.00 event. overskud går til julegaven for de
udsendte. Vi deltog med fanen i repr. mødet i
Fredericia 2012. Repr. mødet i år finder sted i
Silkeborg d. 15. juni. Form. takkede bestyrelsen
for godt samarbejde i 2012.
Følgende fik tildelt Garderf. hæderstegn - tildelt
af vicepr. Ulrik Baunsgård, 28-MAJ-53 Frank
Hansen og 01-MAR-83 Søren S.Willadsen. Tildelt 10 års tegn Jonas Tidemann og Anders Bo
Paulsen. Ernst Sørensen fremlagde regnskabet:
form. Beretning og regnskabet blev godkendt.
Form. Peter Vig blev genvalgt. Frank Hansen
og Søren Willadsen, blev genvalgt til bestyrelsen, og nyvalgt blev Jens-Jacob Vig. Jørgen
Christensen og Arne Refsing blev genvalgt til
suppl. Peter Gejl genvalgt til revisor, Anders BoPaulsen nyvalgt til suppl. og Jonas Tidemann
nyvalgt til fanebærer og Jørgen Christensen
nyvalgt til fanebærer suppl.-Jørgen Christensen
takkede for opmærksomhed til sin fars begravelse, Finn Mogensen takkede for opmærksomhed til sit guldbryllup. Frank Hansen og Søren
Willadsen takkede for tildeling af hæderstegn.
Form. takkede for tilliden til formandsposten.
843-52II J.E.Fonnesbæk

Kære medlem af Kongeå Egnens Garderforening – VI VIL GERNE VÆRE FLERE!
Derfor får du, hvis du hverver 1 nyt medlem
inden 30.12.2013 næste års kontingent til halv
pris (125 kr.)
Hverver du 2 nye medlemmer inden d.
30.12.2013, får du hele 2014 GRATIS.
Kontakt bestyrelsen for yderligere information
samt tilmelding af nye medlemmer på nedenstående:

Formand Peter Vig –
Næstformand Frank Hansen –
Sekretær Johs. Fonnesbæk –
Kasserer Ernst Sørensen –
Medlem Jens-Jacob Vig –
Medlem Bjarne Sørensen –
Medlem Søren Villadsen –
Fanebærer Jonas Tidemann –

6080 9226
7558 6063
7538 4929
7512 0468
6061 2275
7539 2694
7539 3497
6126 8688

Så har Kongeå Egnen fået en ny hjemmeside
www.kongeaaegnensgarderforening.dk
Gå ind og se det flotte resultat. Siden vil løbende blive opdateret med nyt fra foreningen.
Alle medlemmer opfordres hermed til at komme med stof, der kan være med til at gøre
denne spændende. Tak til web-master DEC-07
Jonas Tidemann for det store arbejde.
MAR-83 Peter Vig

Midtjydsk

(25/11 1934 – GF 58)
Formand: FEB-78 Bo Ringholm Andersen
Skovbrynet 155, 7330 Brande
Tlf. 20 89 20 84
e-mail: bo.ringholm@hotmail.com · garder@nollund.dk

Den 27/3 var 10 gamle gardere mødt op til 15m
pokal og landsskydning i Blåhøj Hallen, skydebanerne er i sommeren 2012 blevet renoveret
så de nu er med elektronisk markering.
Vi startede med vores egen pokalskydning, i
seniorrækken vandt Anders Kristensen med
182 p. foran Ulrik Baunsgård også med 182 p.
Veteran 1 blev vundet af Niels Erik Kromann
med 180,1 p. foran Bo Ringholm med 170,1 p.
Veteran 2 blev vundet af Peter Frandsen med
199,9 p. foran Ivar Chr. Thisgaard med 192,4 p.
Derefter skød vi DG landsskydning, skydningen
tæller også med i kampen om vores eftertragtede handicappokal, der blev vundet af Johannes Due med 2112 p. – til stor glæde for hans
kone – foran Bo Ringholm med 2024 p.

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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5/6-13

Efter skydningen var der fælles hygge og kaffe
i skytteklubbens fællesrum.
Tak til alle der mødte op til en hyggelig aften.
MAR-93 Ulrik Baunsgård

åbningsreceptionen. Der vil være indbudt gæster
fra Livgarden, Præsidiet, naboforeninger samt
borgerne i Gråsten og omegn.
Vi håber at se rigtig mange denne dag.
JUL-73 Christian Lund

Ribe og Omegn

(18/8 1912 – GF 28)

Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06
e-mail: leifhave@hotmail.com

Varde og Omegn

(8/5 1957 – GF 72)

Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 40 11 30 02
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Sønderjydsk

(26/9 1920 – GF 46)
Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Tirsdag den 28. maj kl. 17.45 - Udflugt til Sønderborg Slot.
Vi skal se den nye udstilling om 1. verdenskrig. En
spændende og informativ udstilling med plancher, våben, uniformer samt om livet ude ved
fronten og hjemme i landsdelen.
Guidet rundvisning. Gerne hurtig tilmelding senest 21. maj til bestyrelsen. Husk madkurv.
Tirsdag den 4. juni kl. 18.00 – Trekantskydning
på skydebanen ved Toftlund Skytteforening.
Deltag i den lokale dyst mellem de 3 sønderjyske
Garderforeninger.
Tilmelding til Erik Rindom på tlf. 2999 6062 eller
mail fam.rindom@grambynet.dk
Lørdag den 15. juni – Repræsentantskabsmøde
i Silkeborg Tilmelding - se her i Garderbladet.
Fredag den 19. juli – Indvielse af vor nye Regiments-og Garderstue på Den Gamle Kro, Gråsten.
Alle nye og gamle gardere bedes venligst lægge vejen forbi Gråsten denne dag og deltage i

Generalforsamling i Varde og Omegns Garderforening.
Onsdag d. 20. marts 2013 havde Varde og
Omegns Garderforening, deres årlige generalforsamling på Skovlund kro.
Aftenen startede med spisning, hvor formanden NOV-90 Carsten Christensen udbragte
Dronningens skål.
Derefter blev generalforsamlingen afholdt i
henhold til vedtægterne. Valget som ordstyrer
blev Hans Leif Oksvang Hansen.
Efter formandsberetning fremlagde kassereren
Kjeld Pedersen foreningens regnskab.
Både formandsberetning og regnskab blev
enstemmigt godkendt af generalforsamling.
Til bestyrelsen var der genvalg til formanden
Carsten Christensen og Torben Vestkær Pedersen, samt suppleant Tommy Rhod.
Som fanebærer blev valgt Tommy Rhod og
Frank Leed. Som revisor blev Hans Leif Oxsvang
Hansen genvalgt. Derefter blev generalforsamlingen afsluttet, og der blev uddelt hæderstegn.
10 årstegn til Søren Jeppesen og 50 årstegn til
tidl. Formand Kjeld Pedersen. Resten af aftenen, var der kammeratligt samvær.
Bestyrelsen

Vi mødes på Cassiopeia!
Alle

Søndagsbuffet

Nyd brunch, frokost, middag eller f.eks. café
latté på vores store udendørs-terrasse/café.

kr. 220,-

Vidunderlig udsigt over Skt. Jørgens sø
med de flotte springvand.
Hold Deres næste firmaarrangement i
Tycho Brahe Planetarium.

0
søndage fra kl. 12.00 - 15.0

Brunch-anretning
(11.30 -14.00)

Alle dage kr. 110,-

Teater Menu

-22
Alle dage kl. 17er
3 rett
2 retter
kr. 255,- kr. 325,-

Med garderhilsen 922-JUN-67 Erik Jørgensen

Gratis velkomstdrik
Tilbydes gamle gardere
g
i forbindelse med spisnin

Vejle og Omegn

(19/11 1913 – GF 32)

Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@pc.dk
www.garderforeningenvejle.dk

KLUBAFTEN
Afholdes som sædvanlig på Hotel Hedegården,
den 2. maj kl. 20.00, hvor vi også gerne vil se
nogle af de unge og nye medlemmer til evt. slag
kort, der er god plads til det, evt. også en snak
med gamle garderkammerater.
FUGLESKYDNING – Kære Garderkammerater
Så nærmer tiden sig for den årlige Fugleskydning
i Garderforeningen!
I år er datoen lørdag d. 25. maj 2013 kl. 10.00
Der er som sædvanlig præmier til de heldige og
dygtige. Efter at vi har lykønsket ”Fuglekongen”
og tildelt præmier er der (hvis man ønsker det)
mulighed for at nyde den medbragte frokost,
der er efterhånden flere og flere der benytter
sig af det.
Du må meget gerne tage familie og venner med.
Hvis man ikke har mulighed for at møde op eller
ønsker det klaret i forvejen, kan skydekort købes
ved indbetaling til konto: Reg.nr. 1682 konto: 32
24 03 14 82 med angivelse af navn – adr. (evt.
mail-adr.) Pris kr. 15.00 pr. kort – Husk man kan
købe så mange kort som man ønsker - jo flere
kort jo flere chancer! Mød op og vær med til at
bakke op om din Garderforening
BOWLING
Det var en rigtig hyggelig Bowling der blev
afviklet torsdag aften den 21. februar.
I damerækken blev Betty Johannesen nr. 1,
Anso Hansen nr. 2 og Ane Andresen nr. 3
I herrerækken blev S.A. Nielsen nr. 1, Jens
Palmelund nr. 2 og Alfred Johannesen og Flemming Andresen nr. 3, med lige mange point.
Efter spillet var der spisning ved et meget veldækket tag-selv-bord, med alt godt til ganen.
Der blev efter spisningen overrakt præmier,
som var sponsoreret af Hedensted VVS, mange
tak for det. Alt i alt en rigtig hyggelig aften hvor
alle blev så rigelig mætte og som sluttede med
hyggeligt samvær.
15 m.
SKYDNING
med
garderhilsen J
Blev afviklet i Billundhallen, desværre med alt
for lille tilslutning.
Det blev en ganske fin skydning med efterfølgende hjemmelavet æblekage og kaffe, og det
skal Bodil have mange tak for.
NB! Jeg er helt sikker på at der er nogen, som
har glemt at sende deres mail adr. til mig

Tycho Brahe Planetarium
Gl. Kongevej 10, 1610 Kbh. V.
Bordbestilling 33 15 09 33
www.restaurant-Cassiopeia.dk

Mere NB! H U S K endelig at sætte et stort X i
kalenderen den 23. november, hvor Din Garderforening fejrer 100 års Jubilæum

Vi glæder os til at byde Dem velkommen - Åbent hver dag fra 11.30 - 23.00
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Kai Hansen, Mobil 24 84 48 25, k.internet@pc.dk

Fyn (IV)

Garderforeningerne på Fyn (4)
Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com

Årets regionsskydning afholdt den 7. marts 2013
i Særslev Skytteforenings lokaler, gav følgende resultater:

Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden,
5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Bedste senior hold / pokal skænket af Svendborg
Karl Arne Kempf
Assenskredsens GF senior
Leif Jessen
Assenskredsens GF Senior
Kim Lorentzen
Assenskredsens GF Senior

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21
5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250
Regionsudvalg:
OKT-80 René Rasmussen, dytbaat@mail.tele.dk
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Lidt fra vicepræsidenten
Kære gardere. I begyndelsen af marts
havde vi det årlige formandsmøde. Det er
de seneste år blevet afholdt i Svendborg,
for på den måde kan vore garderkammerater fra Ærø være med under hele
mødet. Selv om at det hedder Formandsmøde deltager der ofte et par stykker
eller tre fra hver forening. Blandt det
der blev snakket om var især fordelskortet, Garderkortet, som I kunne læse
om på bagsiden af marts nummeret, og
så naturligvis Garderbladet i elektronisk
form, net-udgaven som den kaldes. I der
endnu ikke har prøvet, vil jeg opfordre til,
at I går ind på De Danske Garderforeningers hjemmeside www.garderforeningerne.dk og læser Garderbladet der. Og
send derefter en e-mail til din formand
med dine kommentarer. Det skal drøftes
på repræsentantskabsmødet i Silkeborg,
og så ved han hvad du mener.
Og repræsentantskabsmødet i år bliver
anderledes end det plejer. Det bliver
nemlig en light-udgave. Dvs. det er udelukkende et repræsentantskabsmøde fra
kl. 10 til ca. 16 afbrudt af en frokost, men
ingen morgenandagt og march, ingen
dametur eller gallamiddag. Giv også din
formand dine kommentarer til denne
form. Repræsentantskabsmødet i 2014
bliver i Thisted, og det bliver ”med det
hele”. 
JUL-71 Henrik Gattrup, Vicepræsident

Assenskredsen

Regionsskydning 2013 – 15 meter

(2/9 1945 – GF 66)

Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

Skydning
Bryggeriet Vestfyen Cup 2013 – 50 meter uden-

193 point
184 point
180 point

2 x-tier
1 x-tier
2 x-tier

Bedste seniorskytte uden for hold / pokal skænket af Vestfyns GF
René Rasmussen
Nordfyns GF
Senior
198 point
Sendy Alstrøm
Den Fynske GF
Senior
192 point
Thomas Sandberg
Vestfyns GF
Senior
183 point

8 x-tier
4 x-tier
1 x-tier

Bedste seniorskytte af alle / pokal skænket af Assens GF
René Rasmussen
Nordfyns GF
Senior
198 point

8 x-tier

Bedste veteran 1 skytte / pokal skænket af Nyborg GF
Finn Christensen
Svendborg GF
Veteran 1

193 point

3 x-tier

Bedste veteran 1 hold / pokal skænket af Den Fynske GF
Finn Christensen
Svendborg GF
Veteran 1
Ole Vagn Jensen
Svendborg GF
Veteran 1
Torben Petersen
Svendborg GF
Veteran 1

193 point
184 point
175 point

3 x-tier
0 x-tier
0 x-tier

Bedste veteran 2 skytte / pokal skænket af Kerteminde GF
Hans Otto Rasmussen Nordfyns GF
Veteran 2
198 point

5 x-tier

Bedste veteran 2 hold / pokal skænket af Faaborg GF
Anders Mikkelsen
Vestfyns GF
Veteran 2
Knud Warming
Vestfyns GF
Veteran 2
Ole Haaning Thomsen Vestfyns GF
Veteran 2

4 x-tier
1 x tier
2 x-tier

188 point
187 point
183 point

Flest deltagende skytter / pokal skænket af Svendborg
Nr. 1
Faaborg Garderforening
Festskydning / 6 stk. Garderglas skænket af De Danske Garderforeninger
Finn Christensen
Svendborg GF
Veteran 1
97,2 point
Sendy Alstrøm
Den Fynske GF
Senior
86,4 point
Ernst Radby
Faaborg GF
Veteran 2
69,2 point
Poul Juul Jacobsen
Svendborg GF
Veteran 2
65,2 point
Kristian Hansen
Svendborg GF
Veteran 2
61,5 point
Knud Erik Lyngvald
Faaborg GF
Veteran 2
Bedre held næste gang
Assenskredsens Garderforening siger tusind tak for deltagelsen i årets regionsskydning.
En stor tak til Særslev Skytteforening for velvilligt at lægge mandskab, lokaler og stille
alle faciliteter til rådighed for region IV´s regionsskydning.
Tak til regionsskydeleder Sendy Alstrøm fra Den Fynske GF og til René Rasmussen fra
Nordfyns GF, der begge har været til stor hjælp for arrangementets gennemførelse.
Næste års værtsrolle gives hermed videre til Faaborg Garderforening.
JUL-78 Tom Kristensen, Assenskredsens Garderforening

dørs skydning afholdes tirsdag den 14. maj 2013.
Der skydes ligesom de tidligere år på Assens Skytteforenings baner ved Tronebjerg. Der kan skydes
fra kl. 18.00. Mød talrigt op, så vi kan stille med
flest mulige skytter og hjælpere, så arrangementet kan gennemføres bedst muligt. Indbydelse og
deltagerliste er sendt direkte til Garderforeningerne i region 4.
Generalforsamling / referat
Generalforsamling nr. 68 blev afholdt d. 15.

marts 2013 i Marineforeningens lokaler i Assens.
Der deltog i alt 32 personer. Som dirigent valgtes NOV-71 Ole Gundersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Formanden, JUL-78 Tom Kristensen konstaterede i bestyrelsens beretning, at foreningen nu
har 82 medlemmer – en lille tilbagegang på 3
medlemmer siden sidste år. Efterfølgende blev
foreningens aktiviteter i årets løb gennemgået.
Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen

www.gardershop.dk · www.nordea.dk · www.deloitte.com
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for godt samarbejde i årets løb - også en tak
til Assens Marineforening og Assens Skytteforening. Beretningen blev godkendt. Dirigenten
gav ordet videre til kasserer, AUG-79 Leif Jessen, for en gennemgang af regnskabet, som
udviste et overskud på kr. 4.331,95. Regnskabet
blev godkendt. Dirigenten gik derefter over til
valghandlingerne iflg. vedtægterne. Genvalg til
formanden JUL-78 Tom Kristensen, og genvalg
til skydeudvalgsformand APR-88 Kim Lorentzen. Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev JUL-82
Claus Bang. Øvrige valg var genvalg. FEB-75
Arne Kempf blev ny faneløjtnant. Under pkt.
12 eventuelt, orienterede 5 af de deltagende
gardere om oplevelser i forbindelse med deres
respektive 50 og 60 års garderjubilæer. Det var
underholdende at høre om jubilæerne. Til sidst
takkede dirigenten for god ro og orden under
generalforsamlingen. Der blev som vanligt serveret kogt torsk eller wienerschnitzel efter
mødet. Ved kaffebordet blev der uddelt jubilæumstegn. 50-årstegn tilfaldt JAN-62 Christian Lundegaard og JUL-62 Poul A. Pedersen.
25-årstegn til JAN-62 Ankjær Stenskrog og
10-årstegn til OKT-87 Kenth Kjølby Andersen.
Afslutningsvis var der en flaske god garderportvin til 70 års fødselsdagsbarnet JAN-62
Christian Lundegaard. Alt i alt endnu en god
generalforsamling, hvor humøret og kammeratskabet var i top.
Kontingent
Huskede du nu at få dit kontingent for 2013
betalt? På opkrævningen, som du modtog
i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var der en betalingsfrist anført til
01.04.2013. I henhold til vores vedtægters § 2,
så skal kontingent være betalt senest 2 måneder efter modtagelse af opkrævningen. Hvis
betaling ikke er sket, så vil man blive meldt ud
og dermed slettet af vores foreningsregister.
Optagelse igen kræver naturligvis, at restancen
bliver betalt. 
JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske

(6/7 1889 – GF 02)

Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

Lidt fra formanden
Det er vist første gang i Garderbladets historie
at Den Fyenske Garderforening ikke har haft
indlæg i Garderbladet, men det skete altså i
aprilnummeret. Og så har vi prøvet det. Men
vi har heldigvis årets arrangementer beskrevet
i vores folder, som blev udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen. Og den
har alle fået, bortset fra dem, der har glemt at
oplyse at de er flyttet. Husk at meddele os når
I skifter adresse, telefonnummer eller e-mail.
Og årets arrangementer ligger også på vores
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hjemmeside. I øvrigt kan de fleste huske at 3.
torsdag i april er der brunkål i Garderstuen.
Hvad siger I i øvrigt til net-udgaven af Garderbladet? Send mig en e-mail med jeres kommentarer til forsøget med Garderbladet på
nettet, inden jeg tager til repræsentantskabsmødet i juni i Silkeborg. 
JUL-71 Henrik Gattrup
Virksomhedsbesøg:
Onsdag den 23. maj kl. 18.30 - Virksomhedsbesøg hos TENAX SILD A/5, Tåsingevej 10, i Nyborg.
TENAX SILD er noget af det bedste med fiskekonserves her i landet. Hurtig tilmelding til Aage
Duch på tlf. 6614 4195. Der er et max på 30
pers.
Generalforsamling
Torsdag den 28. februar afholdte foreningen
ordinær generalforsamling på Rest. Næsbyhoved Skov, med deltagelse af 46 gardere. Under
middagen tildelte formanden 8 hæderstegn.
Generalforsamling: Formanden Henrik Gattrup
indledte sin beretning med at mindes de afdøde garderkammerater og udtalte ”Et æret være
deres minde” over MAJ-74 Kenn Dyreborg,
166-NOV-42 Tage Gunner Larsen, 302-MAJ47 Johannes Hovgaard Pedersen, 443-JUL-45
Mogens Wagner Brock, 504-N0V-46 Erik Hjerup Rasmussen, 973-SEP-63 Poul Lysemose
Andersen og 35-MAJ-50 Erling Kondrup.
Formanden berettede om afholdte og kommende arrangementer, og meddelte om foreningens nuværende medlemsantal på ialt 306.
Regnskabet blev godkendt og kontingent for
år 2014 uændret kr. 300,-. Genvalg til bestyrelsen: 369-NOV-67 Nils Broe, JUL-95 Chr.
Tvede, FEB-81 Sendy Alstrøm og 578-SEP-65
Jørgen Larsen. Øvrige genvalgtes men med
nyvalg af revisor 245-SEP-68 John Oris Larsen
og revisorsuppl. JUL-88 Lars Kragelund. - Skydning, Golf og Bowling blev ligeledes omtalt af
de respektive formænd. Dirigent JUL-86 Chr.
Tvede afsluttede herefter generalforsamlingen.
332-JUL-66 Aage Duch

Faaborg-egnen

(27/8 1911 – GF 22)
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Kerteminde og Omegn

(15/2 1921 – GF 48)

Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, Midskov, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

Foreningen holdt generalforsamling onsdag
den 20. marts 2013 i Aktivhuset, Kerteminde
med 14 deltagere. 773-NOV-64 Jørgen E.
Brendstrup blev valgt som dirigent.
Formanden, JAN-80 Steen Danielsen, meddelte i sin beretning, at vi i foreningen p.t. har
56 medlemmer. Bestyrelsen har været nødsaget til at udmelde et antal restanter. I 2012 var
der ingen arrangementer grundet manglende
tilslutning, hvorfor disse blev aflyst. Imidlertid
forsøger vi at afholde et besøg på Fynsværket
den 16. maj 2013 arrangeret af medlem, NOV90 Gorm Eriksen. Den 4. juni 2013 kommer
Dronningen til Kerteminde og foreningen vil
deltage. Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren, NOV-90 Mogens P. Larsen, fremlagda regnskabet og det blev godkendt.
Skydeudvalgsformanden, MAJ-80 Lars Bo Jørgensen, gennemgik årets skydninger og regnskab, som blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for
året 2014 på kr. 300 og det blev godkendt.
Et ønske fra bestyrelsen om at sammenlægge
skydeudvalgets kasse med foreningens kasse
blev vedtaget af forsamlingen.
Lars Bo Jørgensen fortsætter som fanebærer,
men trækker sig fra skydeudvalget, hvilket
fremover vil blive forestået af Steen Danielsen.
Lars Bo Jørgensen fortsætter i bestyrelsen.
JAN-75 Jørgen Hansen, 891-JAN-57 Klavs Jessen og NOV-90 Mogens P. Larsen blev genvalgt
til bestyrelsen. APR-08 Ulrik Kjær Gervig og
DEC-01 Jonas Hyllegaard Offersen blev genvalgt til skydeudvalget. 773-NOV-64 Jørgen E.
Brendstrup og 201-NOV-55 Frederik P. Møller
blev genvalgt som revisorer.
Intet under eventuelt, men 154-NOV-58 Ejvind
Knudsen og 716-SEP-60 Jørn Tvedskov fik hver
overrakt 50 års tegnet. 891-JAN-57 Klavs Jessen fik overrakt DGs hæderstegn af formanden.
En meget hyggelig aften med god mad var slut.

891-JAN-57 Klavs Jessen

Husk Bryggeriet Vestfyns Cup, afholdes tirsdag
d. 14. maj i Assens. Det er en udendørsskydning
på 50 m. Tilmelding til Ebbe tlf. 6265 1140. Fælleskørsel arrangeres.

Langeland

Sommerfest. Foreningen afholder igen i år sommerfest hos Erik Larsen, Trunderupvej 65, 5683
Hårby, der stiller sit hus og have til rådighed for et
sædvanligvis meget hyggeligt arrangement med
medbragt mad lørdag d. 7. juli kl. 17.30. Tilmelding til Lars Frost tlf. 6261 1109 senest tirsdag d.
2. juli. På glædeligt gensyn og god ferie.

Referat af generalforsamlingen i Langelands
Garderforening, afholdt mandag den 25. marts
2013 i Garderstuen, Illebøllevej 23, 5900 Rudkøbing.
Formand Jens Pram Nielsen startede med at
byde velkommen.
Valg af dirigent:
Næste punkt var valg af dirigent, som sæd-

016-NOV-63 Erik Debois

(21/10 1911 – GF 24)

Formand: JAN-74 Jens Pram Nielsen
Herslevvej 2, Lindelse, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 25 26
e-mail: janipram@sol.dk

www.ok.dk · www.jef.dk · www.veteranhjem.dk
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vanen tro blev æresmedlem Ove ElnegaardChristensen. Denne kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Formandens beretning:
Formanden fortsatte med sin beretning. I dag
er vi mødt 13 frem.
I det forløbne år har der ikke været arrangementer i foreningen, og formanden udbad sig i
den forbindelse forslag fra medlemmernes side
til kommende arrangementer. Flere forskellige
forslag blev bragt på banen, og bestyrelsen har
nu noget at arbejde med. Formandens beretning blev taget til efterretning.
Aflæggelse af regnskab:
Regnskabet for det forløbne år gennemgået af
kassereren og godkendt.
Indkomne forslag: Ingen.
Fastsættelse af kontingent for næste år:
Kr. 250,00 foreslået og godkendt.
Valg til bestyrelsen:
kasserer Claes Peter Hansen - genvalgt
sekretær Bent F. Pedersen - genvalgt
bestyrelsesmedlem Peter Skov - nyvalgt.
Følgende var endvidere på valg:
revisor Knud Rabølle Knudsen - genvalgt
reservefanebærer Peter Skov - nyvalgt.
Bestyrelsen består herefter af: Formand Jens
Pram Nielsen, kasserer Claes Peter Hansen,
sekretær Bent F. Pedersen, medlem Morten
Dahl Hansen og medlem Peter Skov.
Tildeling af 50-års tegn til: Ole Mogensen.
Evt.:
Herunder blev drøftet den mangelfulde levering
af Garderbladet til medlemmerne på Langeland,
efter at distributionen er overgået til en privat
virksomhed. Det blev foreslået, at det enkelte
forurettede medlem retter direkte henvendelse
til De Danske Garderforeninger i Gothersgade,
for at få en afklaring på problemet.
Til slut takkede formand Jens Pram Nielsen
æresmedlem Ove Elnegaard-Christensen for
lån af Garderstuen. Og for flot arbejde som
dirigent. Efterfølgende blev der serveret gule
ærter med øl og brændevin og kage til kaffen,
leveret fra Lindelse Sognegaard.

Nordfyn

(5/8 1924 – GF 51)
Formand: MAJ-70 Torben Steen Nielsen
Margård Gods, Avlsgården, Margårdsvej 9 C , 5471 Søndersø
Tlf. 22 91 24 34
e-mail: ts-broni-serup@webspeed.dk
www.nordfyns-garderforening.dk

Sommerudflugt: Vores udflugt er i år til Sanderumgård lørdag den 18/5-2013 kl. 13.30.
Tilmelding til MAJ-70 Torben Steen Nielsen på tlf.
2291 2434 senest den 13/5-2013.
MAJ-70 Torben Steen Nielsen

Skydning
Husk der er Vestfyns Cup i Assens den 14/5-2013.
Se nærmere i Garderbladet under Assens Garder-

forening evt. tilmelding til OKT-80 Renè Rasmussen på tlf. 2168 9687.
Nordfyns Garderforenings skydeudvalg vil gerne her igennem sige tak for den store tilslutning til vores skydeaftener, det er flot at se så
mange gode og glade gamle gardere. Der må
dog trods alt gerne komme nogle flere unge
gardere også de er hjertelige velkomne.
Stor tak til Kirsten og Poul Erik Brokop Jacobsen for så hurtigt at kunne komme og holde et
foredrag om deres tid i KUFFEN i MOB PRICE
det var virkeligt spændende TAK
OKT-80 Renè Rasmussen

Nordfyns Garderforening lagde baner til Regionsbowling 2013.
Vi mødtes kl. 09.30 i Otteruphallens Bowlingcenter. Efter Ole Vagn havde budt velkommen
til de fremmødte foreninger, gjort rede for
regler, blev folk inddelt på banerne. Vi havde 3
herrehold og 1 damehold med, Assens stillede
med 1 hold, og Svendborg med 2.
Efter 2 timers god og spændende bowling
vandt Svendborg pokalen tilbage, foran Nordfyn 1. De øvrige placeringer kan ses andensteds
i bladet.
Biksemaden og præmieoverrækkelse blev nydt
i restauranten, og snakken og latteren blev
skyllet ned med fadøl.
En stor præstation af vores damehold, det er
ikke sidste gang, de deltager med deres flotte
spil.
Vi glæder os til at gæste Odense næste år når
de er værter.
Vi er færdige med årets bowling, tak for vinteren, håber vi ses til okt.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

Nyborg og Omegn

(6/3 1918 – GF 42)
Formand: 490-MAJ-62 Donald Petterson
Hyldehaven 10, 5320 Agedrup
Tlf. 65 93 81 27 / 40 36 87 62
e-mail: nalle10@dbmail.dk

Svendborg og Omegn

(6/7 1916 – GF 37)
Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 32 78
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

Husk i maj
Den 1. mandag i maj begynder vi igen med 200m.
skydning på Rødskebølle fra kl. 19.00, og efter
skydning er der kaffe og kage. Det er efterfølgende hver mandag I kan komme og deltage.
Er du endnu ikke tilmeldt 50m. i Assens som er
tirsdag d. 14 så er der omgående tilmelding til
Ole 6224 1250 så vi kan vise vi kommer lige fra
Svendborg af, der vil blive arrangeret fælleskørsel, så kontakt bestyrelsen for tid og sted.
Torsdag den 9. maj er det Kr. Himmelfart
march til krigergravene i Svb. Der er mødetid

kl. 14.45 på torvet og afmarch kl. 15.00. GD
påklædning og hæderstegn bæres det er slut ca.
kl. 17.00.
Husk i juni
Hver mandag skydning 200m. Rødskebølle fra kl.
19.00. Kom ud og træn til Landsskydningen så
vi kan stille nogle hold og vise at Svb. også kan
være med.
Den 12 juni er der besøg på Hesselagergård
Kl. 18.00 Velkomst ved hovedtrappen af Baron
Henrik Blixen-Fineke, som herefter viser rundt på
Hesselagergård gods hovedbygning. Ca. kl. 19.30
er rundvisningen færdig og derefter grilles der
pølser, ØL/Vand, dette vil foregå i maskinhuset
hvis vejret ikke er til udendørs, ellers ved kanten
af søen. Prisen for rundvisning og grill er 75,00
kr. per person og vi forventer det hele er færdigt
omkring kl. 21.00 eller 21.30. Tilmelding til formand Kristian 6224 3278 er nødvendig, da der er
plads til 30 personer MAX og det er efter først til
mølle princippet og fristen er 1. juni
JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

(23/5 1914 – GF 33)

Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: olesfie@gmail.com

Skydning
Nu er der mulighed for at skyde på 50 m i maj og
juni hver mandag fra kl. 18.30 på skydebanen ved
Søbadet i Middelfart. Hvis du har spørgsmål så
ring til skydeudvalgsformand Knud Warming på
tlf. 4021 6548.
Henrik Skovgaard Larsen

Ærø

(26/9 1920 – GF 47)
Formand: 005-JAN-62 Therkel Terkelsen
Dunkærvej 10, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 88
e-mail: tterkelsen@c.dk
www.aeroegf.dk

Der blev afholdt generalforsamling på Dunkær
Kro d. 15 marts. Der var fremmødt 11 personer,
formanden bød velkommen hvorefter vi gik til
et veldækket bord for at indtage de gule ærter
med hvad hertil hører – lidt anderledes end da
vi var i tjenesten – her mentes brændevin .
Efter spisningen gik vi over til generalforsamling hvor Kaj Clausen blev valgt som dirigent,
formanden aflagde en kort beretning. Vi er idag
17 medlemmer og mindedes Åge Chr. Thingsgård som afgik ved døden i januar. Michael
aflagde regnskab og begge dele blev godkendt.
Følgende var på valg: Michael Hansen, Kaj
Clausen og Therkel Terkelsen alle blev genvalgt,
som revisor genvalgtes Thorkild Kristensen.
Der blev tildelt 50 års tegn til 117-JAN-62 Hans
Th. Groht og 005-JAN-62 Therkel Terkelsen.
Aftenen sluttede med kammeratligt samvær.
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Sjælland og Øerne (V)
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Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fansanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002 · e-mail: jens.crone@gmail.com
Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19,
3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19,
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Garderforeningen 
i København

(25/8 1885 – GF 01)

Formand: 863-NOV-64 Henning Lind Jans
Skodsborg Strandvej 117 B, 2942 Skodsborg
Tlf. 2065 3225
e-mail: formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator: JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø
Tlf. 2488 9155 · Giro 6 40 28 28
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk
www.garderforeningen.dk

“Det onde netværk”
Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 19.00 vil forfatteren og fornylig pensioneret kriminalassistent
Erik Hauervig berette om sine mange års erfaring,
specielt inden for efterforskning af kvindehandel, prostitution og organiseret kriminalitet. Erik
Hauervig har foreløbigt skrevet to bøger af en
planlagt triologi og den 3. er på vej. Første bog:
”Det onde netværk” kom i handelen for ca. et år
siden, nummer 2 er netop udkommet, medens
forfatteren skriver på nummer 3 i øjeblikket, som
en del af sin nye pensionisttilværelse. Aftenen
foregår på Københavns Politis Station 1, Halmtorvet 20, 1700 København V, hvor vi mødes ved
indgangen for at kunne blive ledsaget op til 8.
etage, hvor både foredrag og den efterfølgende
spisning foregår. Pris pr. deltager kr. 100,00 for
foredrag og spisning. Ledsagere er meget velkomne. Bindende tilmelding med navn på deltagerne i tidsrummet 1.-14. maj 2013 kl. 18.00
– 20.00 på tlf. 4081 0040 eller på foreningens
hjemmeside: www.garderforeningen.dk
Juni og juli måned. Der er ingen arrangementer i
disse to måneder.
863-NOV-64 Henning Lind Jans
128. ordinære generalforsamling i Garderforeningen i København
Tirsdag den 19. marts 2013 afholdtes general-
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forsamling i Riddersalen på Frederiksberg Slot.
Trods kulden, var der mødt 50 gamle gardere.
Formanden, 863-NOV-64 Henning Lind Jans,
bød velkommen og foreslog, at OKT-77 Jan
Stoltenborg valgtes som dirigent, hvilket han
blev. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Dirigenten gennemgik dagsordenen,
og gav herefter ordet til formanden. Forsamlingen sang ”Kong Christian”, hvorefter de af vore
medlemmer (7) der var afgået ved døden siden
sidste generalforsamling blev mindet.
Formanden aflagde beretning for 2012 som
efterfølgende blev godkendt.
Kassereren forelagde foreningens regnskab for
2012, som viste et underskud på kr. 36.652,00.
Regnskabet blev godkendt. Kontingent for 2014
er uændret kr. 300,00 pr. år. Dog blev det oplyst
at betalingsfristen for kontingent for 2014 bliver flyttet fra 1/12-13 til 1/11-13.
Valg til bestyrelsen: OKT-70 Ole Abildgaard,
JAN-70 Jørn Knudsen og 343-SEP-59 John Lind
Jans blev alle genvalgt.
Valg af suppleanter: OKT-70 Axel Vermehren
og APR-72 Kaj Lykke Majlund blev genvalgt.
Valg af revisor: 369 NOV-55 O.C. Rasmussen
ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev APR-72
Niels Magnus Knudsen. Valg af revisorsuppleant: 137-MAJ-52 K.E. Andersen ønskede ikke
genvalg. Nyvalgt blev APR-67 Jens Høding.
Under eventuelt orienterede Tonny Ager Søbrink
fra De Danske Garderforeningers Hverveudvalg
om udvalgets nyeste tiltag: Garderkortet (se
bagsiden af Garderbladet for Marts 2013).
Jan Stoltenborg takkede Garderforeningen i
København, i sin egenskab af formand for Skyttelauget, for støtte og godt samarbejde.
Formand Henning Lind Jans takkede NOV-55
O.C. Rasmussen for hans arbejde som revisor.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og
formanden takkede bestyrelsen og de fremmødte for indsatsen. Herefter var der spisning
og hyggeligt samvær i Kantinen på Frederiksberg Slot. Det fulde referat vil være at finde på
hjemmesiden.
FEB 69 Chr. Roland Christiansen
SKYTTELAUGET
Så går det for alvor løs på langdistancen med
både træning og konkurrencer. Søndagstræningen er fortsat vores faste udgangspunkt, men
derudover deltager vi i diverse skydninger på
både 200 m og 300 m. Alle skydningerne foregår
på Københavns Skyttecenter på Kalvebod, og alle
er velkommen til at være med.
Programmet for maj og juni byder indtil videre
på skydning således:
Søn. d. 12. maj, almindelig træning kl. 08.00
Ons. d. 15. maj, 300 m aftenstævne kl. 16.00
Søn. d. 26. maj, almindelig træning kl. 08.00
Ons. d. 29. maj, 300 m aftenstævne kl. 16.00

Søn. d. 09. juni, almindelig træning kl. 08.00
Ons. d. 12. juni, 300 m aftenstævne kl. 16.00
Søn. d. 23. juni, almindelig træning kl. 08.00
Alle dage mødes vi i ”SKAK-huset” på den store
parkeringsplads. Søndag morgen begynder vi
naturligvis dagen med en kop frisklavet morgenkaffe. Herefter vil vi gå på banerne, og ser hvad vi
kan præstere.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt
udstyr, der kan lånes på banerne, ligesom der
vil være mulighed for at få råd og vejledning fra
gamle og erfarne skytter. Yderligere oplysninger om Skyttelauget og dets aktiviteter kan fås
ved henvendelse til formanden på telefon 4444
2473.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Næste ordinære GarderMumiemøder er tirsdag den 7. maj 2013 kl. 11.30 og tirsdag den
4. juni 2013 kl. 11.30, begge møder foregår på
Livgardens Kaserne.
Formand SEP-59 Ove Rygaard, tlf.: 4914 1845
Næstformand SEP-59 Jørn Mouritsen, tlf.: 4465
2860. Tilmelding og afmelding til næste måneds
GarderMumiemøde kan ske via
www.gardermumier.dk eller tlf.: 6062 3141
SEP-59 Ove Rygaard

Bornholm

(20/9 1908 – GF 11)

Formand: 059-JAN-62 Kaj A. Hansen
Kildesgårdsvejen 2, Nylars, 3700 Rønne
Tlf. 56 97 22 50
e-mail: kildesgaard@post.tele.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Som optakt til vores generalforsamling den 11.
marts nød vi en dejlig varm ret, oksesteg m/
tilbehør. Dertil kunne godt drikkes både øl og
snaps!
MAJ-56 Henry Viborg valgtes til dirigent. Formanden aflagde beretning over årets aktiviteter
både på Bornholm og på landsplan. Bestyrelse
og fanebærer blev genvalgt.
Udførligt referat kan læses på vores hjemmeside www.bornholmsgarderforening.dk
Efter generalforsamlingen havde vi inviteret
vicepolitikommissær Helmer Olsen til at komme med et aktuelt indlæg om ”den daglige
trafik” og det at være ”ældre-trafikant”.
Alt i alt en god og interessant aften.
Der uddeltes hæderstegn til 6 gamle gardere:
059-JAN-62 Kaj Hansen

Falster og Østlolland

(25/7 1909 – GF 14)

Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sxakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Skydning
Dette års fugleskydning foregår i Marrebæk den
9. juni 2013 kl. 10. Alle der har lyst er velkommen
og tag gerne konen og en lille madpakke med.
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Hvis der er nogen, som har pokaler til låns eller
for evigt eje, bedes man meddele dette til Carl ,så
der fremover kommer styr på hvor og hvem der
har de forskellige pokaler. For mere info kontakt
Carl Andersen på tlf. 3090 0112.
Jonas Lind
Faneindsamling
Der har været stor opbakning fra mange medlemmer. Indsamlingen går rigtig godt og pr. 25.
marts havde 74 af foreningens medlemmer i
alt indbetalt kr. 26.152. Det er rigtigt flot og
vi er stærkt på vej til en ny fane, selv om der
mangler lidt penge endnu.
Skulle der være nogen, som gerne ville indbetale, men har mistet indbetalingskortet, så er der
stadigvæk muligheder enten ved at overføre til
Danske Bank, Reg. Nr. 3219 konto 3219026412
eller kontakte kassereren for at få et nyt indbetalingskort på tlf. 5482 2250
God sommer til alle.
Bestyrelsen

Faxe og Omegn

(13/11 1916 – GF 38)
Formand: 928-NOV-60 Finn Bjarne Larsen
Kastanievej 1, 4640 Faxe
Tlf. 56 71 31 37
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

Fugleskydning
Sydsjælland, Haslev og Faxe Garderforeninger
inviterer til fugleskydning på Skydebanen Bakkedal Gl. Strandvej i Faxe. Lørdag d. 2. juni kl. 9 00 .
Der vil blive solgt skydelodder inden skydningen
(henvendelse til Peter Pedersen eller Bjarne Larsen). Lodderne koster 5 pr. stk.
Der er præmier til både skytter og lodejer.
Frokostpakke medbringes, øl, vand og kaffe kan
købes. Der er aktiviter for hele familien, så deltag
med godt humør. Pris for skytter er 50 kr.
Tilmelding til Bjarne Larsen inden 18. maj.
Støt op om din Garderforening og deltag.
50 m. skydning. Starter på Bakkedal den 16-052013 kl. 19.00 og hver torsdag hele sommeren.
Stævne med Haslev og Stevns Garderforeninger
afholdes onsdag den 03-07-2013 kl. 19.00.
Husk tilmelding til Bjarne Larsen.
E mail adresser. Vi samler stadig på E-mailadresser for at spare porto så send din mailadresse til peter@pedersen.mail.dk og bliv registreret 
MAJ-80 Peter Pedersen

Frederiksborg Amt

(12/12 1910 – GF 18)
Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Kommende arrangementer
Forårssæsonens sidste arrangement er fugleskydningen d. 6. maj kl. 17.15 på Hanebjerg Skyttecenter. Efterårssæsonens første arrangement
er d. 2. september.
I skrivende stund arbejdes på et arrangement,
som ikke foregår på Garderkasernen. Følg med

i de kommende numre af Garderbladet og på
hjemmesiden: http://www.frederiksborgamtsgarderforening.dk.
Tag godt imod fugleskydningskortsælgerne når
de kommer rundt. Skulle det ske, at du ikke får
besøg eller at du måske ikke var hjemme, da vi
kom forbi, men gerne vil støtte din Garderforening ved at købe fugleskydningskort; så kontakt
et medlem af bestyrelsen.
Under fugleskydningen holder vi en pause, hvor
vi spiser forloren hare: Pris inkl. en øl/vand blot
80 kr. Tilmelding til spisningen j.fr. nedenfor. Det
er muligt at deltage i fugleskydningen uden at
deltage i spisningen.
Tilmelding til spisning til bestyrelsesmedlem 066NOV-62 Jørgen Chr. Petersen, tlf. 2651 2910
senest torsdag d. 25. april.
Søndag d. 5. maj. Besøg på Frederiksborg Slot
under temaet „Heraldik på slottet”. Arrangementet holdes af Garderforeningen for Helsingør og
Omegn, som venligst har inviteret os til at deltage: Derfor tilmelding til deres kasserer Mogens
Gundersen, tlf.: 4922 1224 senest mandag d. 22.
april. Se også omtale på vores hjemmeside.
Skyttelavet
Husk at alle medlemmer er velkommen på skydebanen. Vi skyder hver tirsdag fra kl. 18.00 på
Hanebjerg Skyttecenter (samme sted som afholdelsen af fugleskydningen) på distancerne 50 m,
200 m og 300 m. Skyttelavet har våben, som kan
lånes. Så kom og vær med!
DEC-83 Steen M. Munk

Gl. Roskilde

(22/1 1910 – GF 17)

Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 30 10 81 12
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk
www.dg-roskilde.dk

Kommende arrangementer
16.5, kl. 19.00 i parken ved Roskilde Kloster.
Den Kgl. Livgardes Musikkorps giver koncert
sammen med Louise Fribo. Husk selv stole eller
tæpper. I tilfælde af dårligt vejr aflyses koncerten.
Generalforsamling
Generalforsamlingen den 12.3 i ”Håndværkerforeningen” samlede 48 af foreningens medlemmer. Som gæst var indbudt vicepræsident
Jens Crone. Vore damer blev underholdt af
lokalhistoriker Lotte Fang. Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes vore
tre medlemmer Knud Jørgen Hansen, der var
æresmedlem og i en lang årrække foreningens
formand, samt Karsten Malmvig og Ole Rasmus Jørgensen. Formanden udtalte et Æret
Være Deres Minde.
Formandens beretning og kassererens regnskab, der i forvejen var udsendt til alle medlemmer, blev godkendte med akklamation.

Ved de efterfølgende valg blev formanden
Leif Fokking, bestyrelsesmedlem Hans Bøge
Nielsen genvalgte. Nyvalg til bestyrelsen blev
Heino Larsen og som bestyrelsessuppleant
Flemming S. Helbæk Haar Ehlers. Torben Seindal Jensen blev nyvalgt som revisor og Erik
Galasz genvalgt som revisorsuppleant. Hans
Henning Pedersen og Per Helbæk genvalgtes
som henholdsvis fanebærer og faneløjtnant.
Alle valg skete med akklamation.
Kontingent er fortsat uændret kr. 350.
Under den efterfølgende buffet blev der overrakt 10, 25 og 40 års hæderstegn til de fremmødte medlemmer. Fremmødte medlemmer,
der i årets løb havde haft soldaterjubilæum,
blev hædret med en flaske Gardervin.
Vicepræsident Jens Crone overrakte De Danske Garderforeningers hæderstegn til Jørgen
Ypkendanz og Erik Rye Andersen og gav på
DGs vegne udtryk for en stor og god indsats i
Garderforeningen.
SEP-68 Erik Rye Andersen

Haslev og Omegn

(18/6 1924 – GF 52)

Formand: JUN-96 Ulrik L. Nielsen
Teglovnsvej 22, 2. th., 4100 Ringsted
Tlf.
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Helsingør og Omegn

(31/1 1918 – GF 41)

Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 26 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Kære Garderkammerat.
Hermed lidt nyt fra din lokale Garderforening!
Kommende arrangementer: ”Heraldik på slottet”. Søndag d. 5 maj på Frederiksborg Slot v/
Jan Van Deurs.
Mødetid kl. 12.00, i indre slotsgård, entre 75.00
kr. Efterfølgende arrangeres spisning, tilmelding
til mogens.gundersen@stofanet.dk
Desværre falder det sammen med Årgangsparaden for ”Sommergarderne”, så ”Vintergarderne”
må træde til!!
9 juni: Forsvarets Dag, march fra Axeltorv til
Kronborg, efterfølgende frokost i Kasematterne.
15 juni. Rep. Møde i Silkeborg

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83

www.eriksen-co.dk
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18 aug: Fugleskydning i Hellebæk
1 nov. Andespil i ”Skydeselskabet”
Følg i øvrigt vores forenings liv med billeder og
nyheder på vores glimrende hjemmeside.
Helsingør og Omegns Garderforening har
afholdt generalforsamling 5. marts i Skydeselskabets stemningsfyldte lokaler. 28 medlemmer deltog. Til dirigent blev valgt Jørgen
Svaneberg. Herefter aflagde Formanden FEB75 Lars Larsson sin beretning, bl.a. ved hjælp
af en powerpoint præsentation, med tekst og
billeder af det forløbne års begivenheder og
aktiviteter. Kasserer SEP-58 Mogens Gundersen
aflagde et rigtig flot regnskab, med et overskud
på 11.000 kr.
Valg til Bestyrelse: Genvalg: SEP-58 Mogens
Gundersen, MAJ-77 Bo Nielsen, APR-07 Christian Lind Rasmussen. Vores tidligere Formand
Kaj Aaberg havde valgt at forlade bestyrelsen,
derfor var der nyvalg, der blev foreslået NOV74 Tommy Aaboe, som blev valgt.
Ny suppl. blev OKT-70 Jørgen Kruger.
Efter generalforsamlingen blev der serveret 2
slags sild og Wienerschnitzel med ”dreng” og
en snaps fra kassereren, der fyldte rundt. Der
fulgte selvfølgelig en hyggelig Gardersnak!!
Efterfølgende har bestyrelsen holdt møde på
Garderkasernen og konstitueret sig som følger:

Formand: FEB-75 Lars Larsson.
Kasserer: SEP-58 Mogens Gundersen
Næstformand: AUG-03 Niklas Larsson
Skydeleder: JUL-93 Lars Svane
Bowlingleder og Garderblad: NOV-74 Tommy
Aaboe. Arrangementsansvarlig: MAJ-77 Bo
Nielsen. Web ansvarlig: APR-07 Christian Lind
Rasmussen.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

(24/3 1911 – GF 21)

Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbekamtsgarderforening.dk

Københavnertur.
Lørdag den 25. maj gennemfører vi tur til København for medlemmer med damer. Bus afgår fra
Administrationscentret i Holbæk kl. 11.00.
Første stop er "Christiania", hvor vi får en guidet rundvisning på ca. halvanden time. Herefter
spiser vi frokost på "Spiseloppen". Fra Christiania kører vi efterfølgende til Kastellet for at
se "Monumentet over Danmarks internationale
indsats siden 1948". Efter ca. 1 time på Kastellet
går turen atter mod Holbæk, hvor vi forventer at
ankomme ca. kl. 18.30. Turen koster i alt kr. 250.per person inklusiv frokost med 1 øl eller vand.
Tilmelding efter "først til mølle" princippet skal
ske senest den 15. maj til Kaj Kristensen på tlf.
5943 2730.
JUL-99 Brian Printz

Høje-Taastrup og Omegn (29/11 1976 – GF 78)
Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

Arrangementer: Der er ikke planlagt flere arrangementer før sommerferien.
Generalforsamling 2013
Garderforeningen afholdt ordinær generalforsamling den 28. februar 2013. Generalforsamlingen blev i år afholdt i Restaurant Stopuret.
Der var 41 deltagere og som gæst: vicepræsident Jens Crone.
Formanden Jon Nielsen udtrykte sin tak for
den store opbakning, der er fra bestyrelsen og
suppleanterne, som er meget aktive i arbejdet
med ledelsen af foreningen og til medlemmerne, der altid bakker op om de aktiviteter,
som bestyrelsen sætter i værk. Foreningen
havde 105 medlemmer ved udgangen af 2012.
Formanden nævnte, at vores første hold i bowling igen i 2012 vandt regionsmesterskabet og
fik en pæn 2. plads på landsplan. Kassereren
fremlagde regnskabet for 2012, der viste et
positivt resultat på knap 11.000 kr., hvoraf de
ca. 7.500 kr. kommer fra overskud fra de forskellige arrangementer. Kassereren fremlagde
budgettet og forslag til kontingent. Bestyrelsen
foreslog uændret kontingent på 350,- kr. for

Køb garderartikler online på www.jef.dk
Pakken til Garderen der har næsten alt !

DG 8014.
Manchetknapper, blå emalje.
Leveres i flot læderetui.

Kr.

DG 10.
Husk at bestille De Danske
Garderforeningers 10 års
Jubilæumstegn.

JEF 532.
DK-pin forgyldt.
DG 8022.
Sort læderbælte m.
stålspænde og forgyldt DG-emblem.
DG 8006.
Slipsenål, forgyldt med
DG-emblem.

Vi specialfremstiller efter ønske
Emblemer/pins & Jubilæumsnåle

Samlet normalpris kr. 437,50

TILBUDSPRIS... kun kr.

225,-

Kr.

107,50

Stort udvalg af
garderartikler
online på

325,-

www.jef.dk

Excl. fragt & eksp. kr. 70,- ∙ Ved bestilling: Oplys kode DG-PAKKE.

Leverandør til De Danske Garderforeninger gennem 40 år!

Scan
koden
... og se alle garderartiklerne på jef.dk
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2014, hvilket blev godkendt. Til bestyrelsen var
der genvalg til formanden Jon Nielsen. Også
de to bestyrelsesmedlemmer, der var på valg:
Morten Hoffmann-Timmol og Henning Kraiberg Knudsen, der begge blev genvalgt. Ved de
øvrige valg var der også genvalg: suppleanter
Niels Christian Brandt og Tom Rasmussen,
revisorer og suppleant: Ole Lundum, Hans
Mortensen og Peter Hansen. Som fanebærer og
suppleant blev Steffen Skarby som fanebærer
og Ole Lundum som suppleant valgt. Under
eventuelt blev der uddelt hæderstegn til 6
personer. Hæderstegnene blev overrakt af vicepræsidenten: 10 år: Frederik A. Hansen, 25 år:
Henning Fromsgård Nielsen, 40 år: Asger Birk
Jensen, Breide Esbensen og Henning Kraiberg
Knudsen og 50 år: Svend Bjerre Christensen.
Efter en vel overstået generalforsamling kunne
alle sætte sig til et veldækket bord til gule
ærter og pandekager. Hele referatet kan læses
på foreningens hjemmeside.

sæson vil blive spillet i Want2Bowl i Taastrup,
med start den 10. september, men nærmere vil
blive udsendt, når tiden nærmer sig.

Medlemsmøde
Den 13. marts var en række medlemmer mødt
op i Garderstuen på Parkskolen for at deltage i
en kammeratlig aften, hvor vores medlem JAN73 Major Breide Esbensen kunne fortælle om
sin tid ved forsvaret fra 1973 til sidste år hvor
han gik på pension. Det var et godt tilrettelagt
foredrag, hvor Breide førte os igennem alle
disse år med et overordnet overblik omkring
funktioner, tjenestesteder, aktiviteterne på
div. tidspunkter suppleret med faglige indslag
undervejs og personlige holdninger om forskellige højdepunkter samt naturligvis oplevelser i
forbindelse med kongelige vagter m.m.
Foredraget blev underbygget ved en lang række
foto i relation til de emner Breide kom ind på.
En meget interessant fortælling om et langt
liv i ”trøjen”, der også undervejs medførte
spørgsmål fra de fremmødte - alt i alt en god
medlemsaften - en stor tak til Breide.

Generalforsamling 2013
Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Cafeteria. Beretningen og det fulde referat,
er tilgængelig på vor hjemmeside. www.koogf.
dk. Referatet er blevet tilsendt alle med emailadresser. Ved henvendelse til kassereren kan
referatet tilsendes på papir.

Bowling
Bowlingsæsonen sluttede tirsdag den 19 marts
med 21 spillere. Der blev spillet uden for vores
konkurrence, så det var ren hygge, men dog
havde vi en serie på 203, så der blev ikke slappet
helt af. Efter spillet samledes vi i restauranten,
hvor vi fik serveret herregårdsbøf med tilbehør,
og det smagte bare herligt. Som afslutning på
denne aften kom det lidt mere alvorlige, nemlig
uddeling af præmier. Alle tilstedeværende fik,
som tak for deres indsats 1 flaske rødvin, og
derudover var der pokaler til følgende damer:
nr. 1 Karin Clausen-Beck, nr. 2. Birthe Eliasen og
nr. 3 Maibrit Hansen. Hos garderne blev rækkefølgen: nr. 1 Claus Gade, nr. 2 Svend ClausenBeck og nr. 3 Steffen Skarby. Vandrepokalen for
højeste serie gik igen i år til Claus Gade med en
serie på 229. Det blev til sidst oplyst, at den nye

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

(18/4 1926 – GF 53)
Formand: 789-SEP-63 Palle Cornelius Castbak
Bredekildevej 50, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 67 89
e-mail: castbak@ka-net.dk

Korsør og omegn

(14/10 1922 – GF 49)

Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@hansen.mail.dk

Køge og omegn

(15/10 1919 – GF 45)
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 22 41 22 88
e-mail: hagerlin@dbmail.dk
www.koogf.dk

Regionsskydning. Arrangementet fandt sted
den 10. marts 2013. Vi lagde skydebane og
Garderstue til, da Region V afholdt regionsskydning. Vi startede med morgenmad, så afvikledes
skydningen og derefter var der frokost med
medbragt mad. En god søndag, hvor vi fik både
skudt og talt med vore garderkammerater.
Vi takker alle involverede både for rengøring og
medhjælp til afvikling af arrangementet.
Bowling. Arrangementet fandt sted den 19.
februar 2013.
Der var hyggebowling på alle baner, da vi
mødtes med vore venner fra omliggende
foreninger i Glostrup Bowlingcenter. Der var
afsat 1 time til arrangementet, måske lige lidt
nok, når der først kommer gang i den.
Efter spillet var der hygge ved bordene.
Billeder fra arrangementet på hjemmesiden
www.koogf.dk
Bowlingafslutning planlagt til lørdag den 4.
maj 2013, nærmere er tilgået. Bowlingformand
Gorm Rasmussen, telefon 5614 1710.
Skydning. Firemandsholdet skød for sidste
gang i denne sæson i Kr. Hvalsø, hvor der også
denne aften var arrangeret afslutning.
Vi fik 0 matchpoint og delte samlet sidstepladsen i turneringen med Reerslev Skytteforening.
Vi skal være bedre og intensivere træningen
til den nye sæson. Skydeformand Kaj Larsen,
telefon 5665 8023.

Garderstuen. Garderstuen starter ny sæson til
efteråret og er åben for alle vore medlemmer
nye som gamle, hver tirsdag fra klokken 19.00
-21.00. Kom og nyd vort fine lokale og få en
snak med dine garderkammerater.
Hjemmesiden. Husk at besøge vor hjemmeside
www.koogf.dk, hvor der er opdaterede nyheder fra foreningen, samt billeder fra afholdte
arrangementer, nye som gamle og især fra
besøg hos vore fødselarer.
Steen Rasmussen

Midtsjælland

(27/10 1911 – GF 25)
Formand: DEC-83 Henrik Kjølby Pedersen
Tornemarksvej 8, 4173 Fjenneslev
Tlf. 28 71 70 58
e-mail: hvidegaarden@hotmail.com

Referat fra generalforsamlingen 2013
Der var tilmeldt 22 gardere og 2 gæster til
dette års generalforsamling, og denne gang
skulle vi prøve et nyt spisested som var Selskabslokalerne i Ringsted.
Middagen bestod som sædvanlig på gule ærter,
samt pandekager med is og dertil blev der serveret solbærrom, og til dem som ikke fik gule
ærter var der wienerschnitzel.
Efter middagen, som alle syntes var virkelig
god, gik vi over til selve generalforsamlingen.
Alle punkter blev gennemgået og den siddende
bestyrelse blev genvalgt, dog blev det meddelt
at Henrik Kjølby Pedersen overtager formandsposten efter Per Bunde Christensen, ellers
ingen ændring. Regnskabet blev godkendt og
revisor Mogens Kalkau fortsætter.
Henrik Kjølby Pedersen fik 10 års tegnet.
Under eventuelt blev der talt meget om det
nye "Garderkort". Der var interesse for kortet,
og hvis nogen er interesseret i yderligere informationer, er man velkommen til at kontakte
bestyrelsen. Det blev også nævnt, at Garderbladet også kan læses online på hjemmesiden,
som på nuværende tidspunkt omfatter de
sidste udgaver, her er det muligt at forstørre
siderne for dem som har lidt svært ved at læse,
også her er man velkommen til at kontakte
bestyrelsen.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og
vi fik et virkeligt godt indlæg fra vor gæst, veteranen Morten Mathiasen, som levende fortalte
om, hvordan det var at være udsendt til forskellige lande og ikke mindst Afghanistan, hvor
Morten desværre var så uheldig at blive skudt
i hovedet, så han i dag sider i rullestol. Morten
fortalte også om hvordan han trænede meget
hårdt for at få noget af sin førlighed tilbage,
han kan stadig ikke gå, men kan sagtens tale og
bruge sin venstre hånd og er meget optimistisk
om fremtiden Det er dejligt at vide.
Aftenen sluttede omkring kl. 22.00
Referatet i en mere udførlig version er udsendt
til alle medlemmer.
Peter V. Johannessen
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Møn

(22/1 1911 – GF 20)
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Nordre Birk

(19/11 1941 – GF 62)

Formand: 115-AUG-67 John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum
Tlf. 44 99 15 39 · Mobil 27 57 15 39
e-mail: john.lange@mail.dk
Kasserer og Registrator: 204-AUG-67 Christian Moresco
Amagerbrogade 223, 3. tv., 2300 København S
Tlf. 40 62 61 76
e-mail: christian@moresco.dk
Næst- Skydefmd.: 256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73, e-mail: joergen@skovandersen.dk
www.nordrebirksgarderforening.dk

Afholdte arrangementer
12.03.13. Denne aften havde vi besøg af slotsforvalter Jens Greve. Oberst Jens Greve er
kendt som tidligere chef for Livgarden og tidligere præsident for De Danske Garderforeninger. Han fortalte levende og interessant om sit
arbejde for Hendes Majestæt Dronningen. Efter
foredraget var der kammeratligt samvær.
Vi nærmer os nu sommerferien selvom det i
skrivende stund her i påsken ikke ser sådan ud.
Men maj og juni nummeret er slået sammen.
Foreningen vil derfor ønske alle medlemmer
samt deres pårørende en god sommer og på
gensyn efter ferien.
Hjemmeside. Følg med i aktiviteterne på vor
hjemmeside. Adressen er www.nordrebirksgarderforening.dk.
E-mail adresser. Foreningen henstiller til alle
medlemmer, at de sender os deres e-mail
adresse. Husk ligeledes at melde, hvis I skifter
e-mail adresse. NB! Husk at tømme jeres postkasser, da en del mails bliver returneret med
besked om postkassen er fuld.
BS. Vi vil også opfordre alle til at tilmelde kontingentindbetalingen til BS.
Det sparer kassereren for arbejde og foreningen
penge.
515-AUG-67 John Lange

Nordsjælland

(3/12 1909 – GF 16)
Formand: 305-MAJ-63 Bjørn E. Rosenkrantz Hansen
Baunehøjen 31, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 44 42 · 24 63 32 27
e-mail: subj@webspeed.dk
www.nsgarder.dk

Mindehøjtidelighed den 4. maj
Soldaterforeningerne i Frederikssund holder en

30

fælles mindeaften lørdag d. 4. maj kl. 18.30 ved
hornminen på Sydkajen i Fr.sund. Major Jørgen
Bech, Flyvevåbnet, vil tale, hvorefter orlogspræst
Frank Bjørn Christensen holder en lille andagt og
Marineforeningen lægger en krans.
Kl. 19.30 samles vi i Præstegården, Kirkestræde,
Fr.sund, til fællessang, kaffe og kage.
Efter kaffen vises en film om modstandskampen.
Aftenen slutter med en andagt i Fr.sund Kirke.
Fanen vil være til stede, og vi opfordrer alle til at
slutte op om mindearrangementet.
Forenings-, jubilæums- og hæderstegn bæres.
Generalforsamling nr. 105 blev afholdt onsdag
den 20. marts på ”Elværket” i Frederikssund
Aftenen indledtes med at vi med JUL-57 Ernst
Nielsen ved klaveret sang ”Når vinteren rinder
i grøft og i grav.”
Spisningen indledtes med at formanden
udbragte Dronningens Skål.
Efter spisningen tildelte formanden og vicepræsidenten jubilæumstegn til:
60 år: MAJ-51 Knud Erik Vallentin,
50 år: NOV-55 Frode Skjold og MAR-61 Poul
Breitenstein,
25 år: MAR-85 Bjarne Nolsø Frederiksen.
Generalforsamlingen indledtes med at vi mindedes de medlemmer, der var afgået ved døden
siden sidste generalforsamling.
Aftenens dirigent, æresmedlem, MAR-61 Poul
Breitenstein ledede generalforsamlingen på
bedste vis.
Såvel formandens beretning som regnskab og
budget for 2014 blev godkendt.
Kontingentet for 2014 er uforandret kr. 265.-.
Formanden Bjørn Erik Rosenkrantz Hansen,
blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem NOV-75 Bo Toft Rasmussen blev ligeledes genvalgt.
De to øvrige bestyrelsesmedlemmer, SEP-61
Niels Frølich Nilsson, der har siddet i bestyrelsen siden 2007 og MAJ-54 Georg Rossing,
der har siddet i bestyrelsen siden 1987 og har
været kasserer, sekretær og medlemsregistrator de sidste 19 år, ønskede ikke genvalg.
I stedet blev valgt MAR-85 Bjarne Nolsø Frederiksen, Ølstykke, der tidligere har siddet i
bestyrelsen for Haslev GF og AUG-04 Henrik
Kjærsgaard Nielsen, Fr.sund.
Det er en kraftig foryngelse af bestyrelsen, som
vi forventer os meget af.
Bestyrelsessuppleant JAN-67 Jørgen Aagaard,
fanebærer Willas Guldberg Olsen, revisor APR68 Hans Lund og revisorsuppleant NOV-54 Erik
Bryld blev alle genvalgt.
Garderstatuetten blev for 2013 tildelt Willas G.
Olsen for hans smukke måde at repræsentere
NSG på.
683-MAJ-54 Georg Rossing

Stevns

(20/7 1913 – GF 31))
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk

Stevns Garderforening fylder 100 år lørdag
den 20. juli 2013
Den 20. juli 1913 samledes 6 gamle gardere
på Hotel Phønix i Store
Heddinge. De stiftede
Stevns og Omegns
Garderforening med
medlemmer fra både
Køge- og Fakseområdet. Den første ordinære generalforsamling med
33 medlemmer blev afholdt den 7. december
1913, hvor såvel foreningens vedtægter som
navn blev vedtaget. §1 blev: „Foreningens formål
er at sammenknytte og styrke det kammeratlige
bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved sammenkomster, fester o. lign. at
understøtte trængende medlemmer, deres enker
og børn“.
Foreningen har altid været meget traditionsrig
og samlet medlemmerne til festligholdelse af
jubilæer og højtideligheder, både Kongehusets
og Garderforeningers samt egne arrangementer.
Der har altid været repræsentation med fane og
medlemmer ved de danske mindedage. Man har
gennem alle år bestræbt sig på at samle medlemmerne i øvrige arrangementer, hvor såvel kammeratskabet som interessante aktiviteter bidrog
til fællesskabet. Selvom Stevns er et mindre landområde, har mange unge mænd herfra aftjent
deres værnpligt i Den Kongelige Livgarde. I 1986
var der 149 medlemmer og i 2013 er der 118. I en
tid med mange andre tilbud og aktiviteter, synes
dette at være et ganske godt medlemstal for en
Garderforening.
Jubilæumsdagen begyndes med march gennem
Store Heddinge by under ledsagelse af tambourer
fra Den Kongelige Livgarde med stop på Rådhuset. Ved en reception kl. 12.00 på HJV-gården, vil
der bl.a. være indvielse en fane skænket af Danmarkssamfundet og Pro Patria Fond. Der vil være
garderudstilling i en af byens butikker, og der
udgives jubilæumstegn udført af Jydsk Emblemfabrik med støtte fra Tuborgfonden. Foreningens
historie er beskrevet i en artikel i årbogen ”Stevns
Før & Nu” 2012, udgivet af Stevns Lokalhistoriske
Arkiv samt i en jubilæumsfolder - også støttet af
Tuborgfonden. Dagen afsluttes med en festaften
med middag og dans på Traktørstedet i Højeruplund.
Det endelige program fremlægges ved Fugleskydningen lørdag den 1. juni 2013 på Humlemose samt på www.stevnsgarderforening.dk
Stevns Garderforening afviklede fredag den
22. marts 2013 generalforsamling på Kursus-
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Sjælland og Øerne (V)

center Klinten i Rødvig. Der var fremmødt 33
medlemmer.
Formanden 415 NOV-67, Søren Sørensen bad
generalforsamlingen rejse sig for at ære 3
afdøde medlemmer i Stevns Garderforening;
512-NOV-46 Poul Kildetoft, 201-MAJ-49 Henning Bencard og 912-NOV-52 Arne Ebdrup.
Beretningen: Et godt og stabilt år for foreningen. Der er nu 117 medlemmer. Vi har egen
hjemmeside og mailadresser på 77 af jer.
Herefter detaljeret beskrivelse af deltagelsen i
årets arrangementer. Der er også aflagt besøg
hos medlemmerne i forbindelse med mærkedage. I alt 10 besøg i 2012. En særlig tak til
vores fanebærer FEB-69, Preben Rasmussen for
25 år med dette hverv. Skydelederens beretning: Skydning i Hårlev Hallen samt skydning
i Fladså Hallen sammen med Haslev og Faxe
Garderforeninger, hvor vi vandt hovedparten
af skydningerne. DEC-00 Lars Kragh Jacobsen
modtog vandrepokal for god skydning. Søren
Skovlys mindepokal gik som vandrepokal til
MAR-92 Jens Andreasen som skytte for Næseringen ved Fugleskydningen 2012.
NOV-78 Lars Juel Clement orienterede om
status på forberedelserne til 100-årsjubilæet
den 20. juli 2013. Foruden bestyrelsen er der
arbejdsstøtte fra: JAN-77 Peder Due Petersen,
DEC-00 Lars Kragh Jacobsen, MAR-67 Hans
A. Hansen og JUN-85 Bjarne Bladt Hansen.
Yderligere information og praktiske oplysninger
om jubilæet vil være tilgængelige på hjemmesiden samt ved årets Fugleskydning. Kassereren NOV-78 Hans Henrik Thyssen fremlagde
regnskabet. Valg til bestyrelsen: Genvalg af
NOV-67 Søren Sørensen, FEB-69 Preben Rasmussen og NOV-78 Lars Juel Clement. Genvalg
af DEC-00 Lars Kragh Jacobsen som suppleant.
Valg af fanebærer: Genvalg af FEB-69 Preben
Rasmussen og som reservefanebærer NOV-78
Hans Henrik Thyssen. Medlemstegn uddeltes
til AUG-11 Claus Juel Clement.
Efter generalforsamlingen fortalte Villy Eenberg, Gjorslev om sine oplevelser som deltager
og vinder i Robinson Ekspeditionen 2009 på
TV-3.

Sydsjælland

(27/10 1907 – GF 07))
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: noha@post.tele.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Søndre Birk

spisning, fællessang og en rigtig god stemning.
Efter spisning bød formanden velkommen, med
en speciel velkomst til foreningens æresmedlem AUG-56 Knud Basballe og Torben Bruus
Hansen. Vi rejste os og udtalte i fællesskab et
”Gud bevare Dronningen”.
Vort æresmedlem Knud Basballe valgtes til
dirigent og konstaterede som første punkt
den lovlige indvarsling, hvorefter vi gik over
til behandling af punkterne på den udleverede
dagsorden.
Formanden aflagde beretning for forening og
hjælpefond og fortalte om aktiviteterne i vor
forening, samt de områder, der udefra har
berørt vor forening. Jan Willmarst og Jakob
Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets
skyde- og bowlingaktiviteter. Vor kasserer i
hovedforeningen Flemming Martinussen aflagde regnskab for forening og hjælpefond og for
skyttelavet redegjorde Dennis Østerholt for
regnskabet. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet
for 2014 blev vedtaget til uforandret kr. 320,Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand MAJ70 Jens Crone, Kasserer 320-NOV-68 Flemming Martinussen, Skydeformand NOV-74
Niels Langstrup samt FEB-71 Dennis Østerholt, FEB-69 Jan Willmarst, blev alle genvalgt.
Til fanebærer genvalgtes 461-MAJ-63 Jakob
Hjorth.
Herefter gik vi over til uddeling af hæderstegn,
hvor formanden takkede modtagerne for et
trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening. Afslutningsvis takkede formanden vor
dirigent Knud Basballe for en godt ledet generalforsamling, vor bestyrelse for et godt udført
arbejde i 2012 samt generalforsamlingen for en
god stemning.
HUSK! Den 22. juni afholder vi 1. del af vor stiftelsesdag med ”frokost i det grønne” ved den
årlige fugleskydning. Referat samt billeder fra
generalforsamlingen findes på www.sbg.dk
MAJ-70 Jens Crone

Vestsjælland

(23/5 1909 – GF 13)
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

57 gamle gardere var mødt til foreningens
generalforsamling i Garderstuen, Nygade, Slagelse.
Traditionen tro startede man med gule ærter
med tilbehør, efter spisningen uddelte Foreningen hæderstegn til følgende gamle gardere:
50 års tegn – Arne Eriksen, Koldhøjvej, Havrebjerg, Slagelse.
Ligeledes var der 50 års tegn til – Bent Østergård Jensen, Fårdrupvej, Slagelse og Arne Guldborg Nielsen, Færøerne.
40 års tegn til – Jørgen P. Andersen, Islandsvej,
4270 Høng og Finn Erik Niemann Jensen, Jasminvej, Slagelse.
10 års tegn til – Anders Thybo Nielsen, Odense.
Derefter gik man over til valg til bestyrelsen:
På valg var foreningens Formand Knud Glavind,
som opnåede genvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne Henning Hansen,
Torben Gudmundsen og Henrik Dahl Sørensen,
var på valg og alle fik genvalg.
Som suppleanter blev valgt Mads Lorentzen og
Jesper Thuelsen.
Revisorer blev Torben Hassel og Kurt Hansen.
Foreningens Fanebærere blev også genvalgt,
Hans Jørgen Sørensen, Per Olsen. Årets Kammeratskabs Pokal gik til Niels Wiese.
Efter valgene blev vores nye GARDERKORTET
(fordelskort) præsenteret og udleveret til alle
medlemmer. GARDERKORTET er et fordelskort,
som foreningens medlemmer kan benytte når
de handler hos en del forretninger som samarbejder med Garderforeningen.
Derefter var der kammeratlig samvær hvor
der blev fortalt en del af de gode gamle soldaterhistorier, som bliver bedre og bedre som
årene går.
779-SEP-63 Knud Glavind

Vestlolland
Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

(20/1 1924 – GF 50)

DGs Forretningsfører Hans Erik Skov Nielsen, som
overrakte hæderstegnene til følgende medlemmer – 50 års tegn Arne Eriksen, 40 års tegn til Finn
Erik Niemann Jensen og Jørgen Andersen,

(14/6 1938 – GF 61))

Formand: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

Generalforsamling
Den 21. marts afholdt vi vor 76. generalforsamling i Glostruphallens Restaurant med fælles
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5/6-13

22-05

Garderforeningerne i Udlandet (6)
Præsident: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House
25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair
London W1K 5HX
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 207 409 5050
Mobil: +45 28 11 07 45
e-mail: anders.hansen@dandersmore.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Australien

(23/10 1984 – GF 98)

Formand: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: kolesen@chariot.net.au

Kalifornien

(15/3 1942 – GF 92)
Formand: 520-MAJ-47 Wilmar Lindgreen
15760-5 Midwood Drive, Granada Hills, California 91344, USA
Tlf. 1 (818) 366 0677
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellemstaterne

(13/2 1943 – GF 93)

Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
170 N Princeton Street, Hoffman Estates, Illinois 60169, USA
Tlf. 1 (847) 490-0422 · Mob. 224-805-6221
Fax. 1(847) 490-0306
e-mail: pdk@thediessels.com
www.garderforening.dk/msgf.html

Øst Kanada

(11/3 1958 – GF 96)

Formand: 116-MAR-65 Henrik Bangild
12 Portal Dr. Port Colborne, ON L3K 6G2, Canada
Tlf./cell 905 714 6090 · tlf./house 289 836 8745
e-mail: l3k6g2652116@ymail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

New York

(31/5 1928 – GF 91)

Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com

Pacific Northwest

(9/10 1968 – GF 97)
Formand: 531-JAN-67 Knud Nielsen
131-232 Street, Langley, BC V2Z 2W1, Canada
Tlf. 604 534 3707 · Fax 604 377 2428
e-mail: knudnielsen@shaw.ca
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Singapore

(3/3 2003 – GF 100)
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore 438791
Mob. +65 9622 9227
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Storbritannien

(22/4 1992 – GF 99)
Formand: JUL-80 Anders M. Hansen
Peterson House, 25 Gilbert Street, Flat D, Mayfair,
London W1K 5HX, United Kingdom
Tlf. +44 (0) 207 409 5050
e-mail anders.hansen@dandersmore.com
www.garder-uk.com

Vest Kanada

(18/10 1944 – GF 95)
Kontaktperson: JAN-58 Svend Aage Storm
G.D. James River Bridge, Alberta T0M 1C0, Canada
Tlf. (403) 638-4345
e-mail: sstorm.p@gmail.com
www.garderforening.dk/wcgf.html
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Runde Fødselsdage (50-60-70-75-80-8590-95-100 år) udskrives månedligt fra DGs
edb-anlæg og bringes automatisk i Garderbladet. Fødselsdagene nævnes fra den 10. i
måneden til den 9. i følgende måned alternativt for to måneder af gangen. Normalt
nævnes soldaternummer, indkaldelsesmåned, indkaldelsesår samt garderforeningsnummer. Meddelelse til Garderbladets
kontor er kun nødvendig, hvis dagen ikke
ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og alm. bryllupper m. m. skal anmeldes til Garderbladets kontor via den lokale garderforening.
Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale garderforening eller direkte til Garderbladets
kontor.
Krondiamantbryllup
29-05 1033-NOV-48
GF 21
Jens Chr. Larsen og fru Isa
Regstrupparken 8 A
4420 Regstrup
Guldbryllup
10-05 003-SEP-58
GF 01
Finn Jan Hansen og hustru
Mac Niven Alle 10
2750 Ballerup
11-05 144-JUL-59
GF 32
Ole og Minna Dangaard Kyed
Hestehaven 1
7323 Give
25-05 NOV-57
GF 44
Christian Buchhave Madsen og Elly
Rugvangen 37
7900 Nykøbing Mors
Sølvbryllup
21-05 JAN-80
GF 30
Mogens Askman og frue
Tyttebærvej 37 A
8600 Silkeborg
28-05 403-JAN-67
GF 30
Harald Kristian Thisted og frue
Ansvej 43
8840 Rødkærsbro
12-06 JUL-78
GF 66
Tom Kristensen og Susanne
Lundagervej 8
5610 Assens
18-06 JAN-80
GF 15
Erik Øllegaard Johnsen og fru Jette
Silkeborgvej 67
8800 Viborg

24-06

85 år
10-05
15-05
16-05
19-05
29-05
29-05
01-06

03-06

14-06
16-06

19-06
20-06

23-06
24-06
26-06
01-07

Fødselsdage
95 år
19-05

90 år
15-05
16-05

231-MAJ-38
Johannes Sørensen
Vognsbækvej 40, Vognsbæk
9900 Frederikshavn

GF 43

848-NOV-45
GF 12
Jens Peter Jensen Ulstrup
Ålstrupvej 24, Ålstrup, 8300 Odder
89-NOV-45
GF 23
Holger Søndergaard Jensen
Mågevænget 8, 6920 Videbæk

02-07
08-07
80 år
12-05
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442-JUL-45
Ejgil Marius Paulsen
Damløkken 4, Otterup
5450 Otterup
265-JUL-45
Gunnar Skovsen Laursen
Pælestykkerne 4, st.th.
2630 Taastrup

GF 02

GF 01

618-NOV-48
GF 01
Niels Leif Søborg
Løvetandsvej 64, 2700 Brønshøj
720-NOV-49
GF 32
Hans Kirkeby
Frifeltvej 118, 7000 Fredericia
918-NOV-49
GF 12
Knud Ove Kni
Parkvej 55, 8300 Odder
937-MAJ-49
GF 64
Christen Mogensen Hansen
Kildebakken 20, 6940 Lem
877-NOV-49
GF 10
Henning Jensen
Markedsvej 13, 9490 Pandrup
886-NOV-52
GF 17
Ole B. Stagsted
Skolevej 34, 4130 Viby Sjælland
857-MAJ-49
GF 01
Hans Henrik Marcussen
Plejecenter Sølund
Ryesgade 20, Bolig 131 B
2200 København N
240-NOV-46
GF 62
Svend H. Drachmann
Kongshvilebakken 48
2800 Kongens Lyngby
237-MAJ-49
GF 42
Walther Ove Kristensen
Pilehaven 1, Aunslev, 5800 Nyborg
915-NOV-49
GF 02
Carl Børge Jørgensen
Gammel Højmevej 75,Højme
5250 Odense SV
1444-NOV-48
GF 01
Knud Rosenbeck
Kollemosevej 10 B, 2840 Holte
37-NOV-49
GF 92
Curt Andre C. Pedersen
555 North Pantano Road, #266
Tuson Arizona, AR 85710, USA
436-NOV-49
GF 34
Egon Westergaard Svenstrup
Vægtergade 1 A, 9670 Løgstør
871-MAJ-49
GF 51
Erik Zentius Jensen
Lykkegravene 194, 5270 Odense N
205-MAJ-49
GF 39
Andreas Christiansen
Frederiksberg 13 6950 Ringkøbing
219-MAJ-49
GF 62
Preben Winther
Lundtoftegårdsvej 5, 4.th.
2800 Kongens Lyngby
854-NOV-49
GF 13
Benny Nilsson
Skjoldvej 20, st., 4180 Sorø
301-MAJ-49
GF 15
Knud Rasmussen
Søskrænten 2, Rødding, 8830 Tjele
032-NOV-53
GF 72
Hermann Høj Weis Hedeager
Mejlvangvej 13, Mejlvang
6870 Ølgod

DG Personalia

14-05

590-NOV-52
GF 10
Leif Larsen
Doravej 67, 1.th., 9000 Aalborg
15-05 436-NOV-53
GF 25
Bent Nielsen
Alstedvej 8, 4173 Fjenneslev
17-05 297-NOV-55
GF 30
Erik Johannes Derlev
Lysbroparken 7, st.th., 8600 Silkeborg
19-05 284-NOV-53
GF 62
Gerhard Schou Martens
Hyldegårdsvej 9, 1. th.
2920 Charlottenlund
20-05 022-NOV-53
GF 04
Richard Bach
Glentevej 3, 7760 Hurup Thy
23-05 516-NOV-53
GF 15
Bent Ove Fahlberg
Ans Søpark 38, 5.th., 8643 Ans By
24-05 NOV-54
GF 16
Ole Rasmussen
Skensvedvej 23 A, 2700 Brønshøj
25-05 227-NOV-53
GF 10
Allan Christensen
Skovbrynet 33, 9690 Fjerritslev
26-05 782-MAJ-54
GF 01
Jørgen Bay
Gotfred Rodesvej 16
2920 Charlottenlund
26-05 322-NOV-53
GF 02
Poul Justesen
Søgårdsvej 14, 5270 Odense N
27-05 178-NOV-53
GF 07
Jens Iver Iversen
Duevej 7, 4760 Vordingborg
05-06 588-NOV-52
GF 77
Ove A. Bach
Nobilisvej 9, 9320 Hjallerup
07-06 		
GF 01
Poul J. Svanholm
Helleruplund Alle 15, 2900 Hellerup
10-06 001-NOV-52
GF 61
Frank Grønlund Larsen
Rødager Alle 65, st. mf.
2610 Rødovre
12-06 416-NOV-53
GF 03
Egon Mathiassen
Vibevej 13, 8700 Horsens
12-06 770-MAJ-54
GF 15
Karl B. Seeberg
Skaldehøjvej 51, st.tv., Houlkær
8800 Viborg
14-06 347-NOV-53
GF 18
Paul Senius Lauritzen
Vestergade 37, 3200 Helsinge
16-06 507-MAJ-53
GF 48
Erik K. Danielsen
Vestertoften 1, 5330 Munkebo
18-06 633-NOV-52
GF 56
Jens Brix Koldkjær
Brinken 13, 9800 Hjørring
19-06 692-MAJ-53
GF 01
Jørgen Møller
Langøgade 12, 3.tv., 2100 Kbh. Ø
28-06 228-NOV-53
GF 39
Leon Christian Nørtoft
Knivsbækvej 1, Barde, 6920 Videbæk
30-06 899-NOV-53
GF 77
Børge Madsen Christensen
Geråvej 101, 9340 Aså
06-07 946-NOV-53
GF 97
Heintz Lund Axelsen
550 Erin Place
Tsawwassen b.c. V4M 2V6, Canada
75 år
12-05 396-JAN-58
GF 55
Jørgen Casper Sørensen
Bjellegård, Enghaven 11, 8444 Balle
13-05 111-NOV-57
GF 13
Ebbe Kronvald Petersen
Søndermarksvej 5, 3.th.
4200 Slagelse

15-05
15-05
16-05
16-05
16-05
18-05

20-05
24-05
29-05

01-06

02-06
04-06
13-06
16-06
20-06
22-06
27-06
27-06
28-06
02-07

02-07

06-07
70 år
12-05
12-05

941-SEP-57
GF 39
Martin Madsen
Engdraget 5, 6940 Lem St
871-MAR-59
GF 17
Jørgen Hakon Meinertz
Bymarken 4 G, 2.tv., 4000 Roskilde
139-JUL-59
GF 05
Svend Bruun Johnsen
Runestenen 1, 8210 Aarhus V
234-JUL-59
GF 29
Egon Gydesen
Nybølvej 50, 5500 Middelfart
703-SEP-61
GF 51
Kaj Hansen
Ruevej 35, 5462 Morud
811-JUL-58
GF 08
Niels Kristoffersen
Drosselvej 1, Hørning
8960 Randers SØ
121-NOV-57
GF 10
Tage Christensen
Brogårdsvej 156, 9440 Aabybro
339-SEP-59
GF 01
Willy Larsen
Nygade 15, 4340 Tølløse
076-NOV-57
GF 15
Aage Kresten Knudsen
Johan Bittmannsvej 11,
7850 Stoholm
098-MAJ-59
GF 08
Karlo Preben Nielsen
Voldum-Rud Vej 118, Bramstrup
8370 Hadsten
976-SEP-57
GF 77
Henrik Walsted Jensen
Dorfvej 12, Ørsø, 9330 Dronninglund
163-NOV-57
GF 17
Kjeld Pedersen
Præstemarksvej 76, 4000 Roskilde
603-MAR-58
GF 41
Finn Kromose
Flintevej 4, 2980 Kokkedal
723-JUL-57
GF 48
Bent Jakob Knudsen
Fynshovedvej 671, 5390 Martofte
146-NOV-57
GF 33
Jørgen Rosenlund Knudsen
Nørregade 69, 5592 Ejby
325-JAN-58
GF 05
Jørgen Kr. Winsløv Bust
Møllebakken 6, 8382 Hinnerup
352-JAN-58
GF 11
Axel Ole Koefoed
Syrenvej 14, 3720 Aakirkeby
069-NOV-57
GF 17
Hans Erik Wibholm
Store Valbyvej 215, 4000 Roskilde
327-JAN-58
GF 60
Hans Christian Andresen
Møllegade 30 A, 6310 Broager
605-MAR-58
GF 16
Poul Erforth Larsen
Jættehøjgård, Kroghøj 7
3550 Slangerup
565-NOV-59
GF 16
Folke Andresen
Agervang 22, Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
559-MAR-58
GF 27
Hans K. Bjerregaard Jepsen
Syvtallet 13, 7870 Roslev
016-NOV-63
GF 22
Erik Debois
Østerbrogade 40, 5600 Faaborg
489-NOV-61
GF 31
Erik Madsen
Østerskov, Seinhuusvej 16
4672 Klippinge

15-05
16-05
16-05
18-05

20-05

20-05
22-05
22-05
23-05

24-05

24-05
24-05
25-05
25-05
25-05
26-05

28-05
29-05

29-05

30-05

02-06

02-06
02-06
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076-NOV-62
GF 21
Gerdt Waldbaum
Amtsvejen 31, 4450 Jyderup
180-JAN-63
GF 61
Ib Andreas Wulff
Tofteagervej 6, 4690 Haslev
537-NOV-61
GF 04
Aage Poulsen
Fresiavænget 7, 7730 Hanstholm
506-NOV-61
GF 93
Ib Hagsten
7212 N. Woodland Ave., Gladstone
Missouri 64118-2263, USA
572-JUL-62
GF 14
Henrik B. Pedersen Kepp
Præstestræde 15, Majbølle
4862 Guldborg L
903-SEP-62
GF 21
Hans Christian Sørensen
Fyrrevænget 4, 4060 Kirke Såby
910-SEP-62
GF 10
Svend Møller
Vestavej 6, 9200 Aalborg SV
580-JUL-63
GF 32
Kaj Marius Hovgaard
Smedevangen 3, 7120 Vejle Øst
669-JUL-62
GF 77
Søren Sørensen
Langbrokrovej 60, Langbrokro
9310 Vodskov
870-SEP-62
GF 27
Leo Jensen
Kirke Alle 7, Ramsing
7860 Spøttrup
126-NOV-62
GF 32
Poul Frellesen Bojsen
Snareager 10, 7120 Vejle Øst
JAN-65
GF 18
Bo Kjærgaard Nielsen
Fabersvej 4, 3250 Gilleleje
924-SEP-63
GF 21
Claus Ludvig Heinzmann
Kalundborgvej 117 B, 4300 Holbæk
274-JAN-62
GF 22
Knud Erik Lyngvald
Trunderupvej 51, 5683 Haarby
765-SEP-62
GF 77
Magnus Toldberg
Vesterladenvej 6, 9310 Vodskov
254-MAJ-64
GF 99
Bjørn Will Knappe
50 A Stanley Hill Avenue
Amersham, Bucks HP7 9BB, UK
002-SEP-62
GF 50
Kjeld Josef Morel
Løjtoftevej 233 A, 4900 Nakskov
469-MAJ-62
GF 10
Johan Wilhelm Westenholtz
Grønhøjgård, Vårstvej 180
9260 Gistrup
958-SEP-62
GF 66
Bent Lerke
Fåborgvej 61 A, st. 0001
5610 Assens
821-SEP-63
GF 60
Sven-Erik Vad
Sebbelundvej 5, Egen
6430 Nordborg
996-NOV-63
GF 03
Kaj Rugholm
Egebjergvej 196, Egebjerg
8700 Horsens
682-JUL-62
GF 14
Erik Børge Larsen
Vantorevej 75, 4880 Nysted
987-SEP-63
GF 99
Erik Kjeldsen Skjøtt
Bukkeballevej 51 A
2960 Rungsted Kyst
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DG Personalia

04-06
04-06
04-06

06-06

06-06

06-06

08-06

09-06
12-06

15-06

17-06

19-06
21-06
22-06

26-06
26-06
28-06
28-06
30-06
01-07
02-07
03-07
05-07

34

5/6-13

908-SEP-62
GF 34
John Nielsen
Keldgårdsvej 39, 9600 Aars
071-NOV-62
GF 40
Kaj Larsen
Koldbækgade 10, 9560 Hadsund
440-MAJ-62
GF 78
Peter Hansen
Axel Heides Gade 6, 6.th.
2300 København S
655-JUL-63
GF 01
Hans Viggo Pedersen
Skottegården 44, 1.th.
2770 Kastrup
527-NOV-61
GF 52
Frederik Aage Christensen
Enghavegårdsvej 7, Terslev
4690 Haslev
126-JAN-62
GF 07
Ove Nielsen
Carl Nielsensvej 39
4700 Næstved
979-SEP-62
GF 02
Erling Dam
Skovbakkevænget 27
5260 Odense S
508-MAJ-62
GF 01
Kaj Nielsen
Askevænget 7, 4550 Asnæs
700-SEP-64
GF 31
Keld Andreasen
Fyrvangen 1, Højerup
4660 Store Heddinge
014-MAR-65
GF 40
Peter Hansen
Fyrrebakken 1, Assens
9550 Mariager
735-SEP-62
GF 62
Ejvind Sandal
Eremitageparken 375, 1 A
2800 Kongens Lyngby
210-JAN-62
GF 50
Max Ejgil Hansen
Magnolievej 3, 4930 Maribo
463-MAJ-63
GF 78
Poul Hanquist Petersen
Lindetoften 30, 2630 Taastrup
219-JAN-63
GF 17
Jørgen Larn
Dyssegårdsvej 15, Allerslev
4320 Lejre
745-SEP-62
GF 30
Verner Dalager-Pedersen
Hedebyvej 6, 8600 Silkeborg
132-NOV-62
GF 77
Peter M. Bastholm
Aalborgvej 715, 9320 Hjallerup
484-MAJ-62
GF 51
Hans Flemming Hansen
Søndersøvej 363, 5471 Søndersø
191-MAR-64
GF 18
Arne Esbensen
Tingstedet 7, 3450 Allerød
177-JAN-62
GF 38
Svend Poulsen
Markstien 2, 4640 Fakse
541-NOV-61
GF 03
Johannes Laursen
Låsbyvej 77, 8464 Galten
115-AUG-67
GF 62
John Lange
Kielshøj 204, 3520 Farum
291-MAJ-64
GF 10
Jørn Conny Andersen
Ladegårdsvej 1, 9210 Aalborg SØ
265-MAJ-63
GF 62
Jens Christian Johansen
Mynstersvej 11, 1.
1827 Frederiksberg C

60 år
10-05

12-05
13-05

15-05
18-05
18-05

18-05
21-05
24-05
27-05

27-05
28-05
30-05

30-05

01-06
09-06

12-06
15-06

21-06
22-06
25-06
27-06
01-07

JAN-73
GF 01
Bjarke Holager
Finsensvej 7 A, 2.tv.
2000 Frederiksberg
NOV-74
GF 15
Hans Christian Meyn
Taphedevej 2, Tapdrup, 8800 Viborg
JAN-74
GF 43
Søren Kjeldgaard
Snedkergårdsvej 2, Hørby
9300 Sæby
OKT-74
GF 08
Kurt Kristensen
Højgårdsvej 35, 8983 Gjerlev J.
MAJ-73
GF 27
Bent Ellebæk Pedersen
Kirkevej 13, 7160 Tørring
MAJ-74
GF 41
Carlo Skov
Ådalsparken 33, 4.th.
2970 Hørsholm
MAJ-77
GF 03
Per Kastrup Jørgensen
Stouby Møllevej 8, 7140 Stouby
FEB-75
GF 50
Niels Dalsgaard Jensen
Box 941, 3900 Nuuk, Grønland
NOV-74
GF 04
Svend Aage Pedersen
Hamborgvej 190, 7730 Hanstholm
NOV-78
GF 01
Niels Erik Borgbo
Goldschmidtsvej 11
2000 Frederiksberg
JUL-75
GF 56
Peter Hjorth
Møllebakken 3, 9870 Sindal
FEB-74
GF 73
Frank Hansen
Mølleparken 13, 6640 Lunderskov
JAN-73
GF 13
Lars Henrik Andersen
Hovvejen 8, Hejninge
4200 Slagelse
JAN-74
GF 02
Orla Lykke Jeppesen
Egilsvej 1, Højstrup
5210 Odense NV
JUL-74
GF 62
Henrik Nordby Larsen
Bredegårds Alle 38, 2650 Hvidovre
FEB-75
GF 21
Flemming Møller Knudsen
Ringstedvej 229, Kvanløse
4300 Holbæk
MAJ-73
GF 47
Kurt Kærholt Pedersen
Snorløkke 1, 5985 Søby Ærø
MAJ-74
GF 41
Kenn Birn Hansen
Rolighedsvej 6, 1.th.
3000 Helsingør
JAN-74
GF 72
Jørn Steen Pedersen
Toften 19 A, 6818 Årre
JUL-73
GF 01
Jørn Kold
Kærmark 66, 2650 Hvidovre
APR-76
GF 03
Christian Eybye
Nylands Alle 47, 8700 Horsens
MAJ-74
GF 64
Keld Jensen
Østre Smedgårdsvej 15, 6900 Skjern
MAJ-74
GF 27
Per Korsgaard
Tøndering Kirkevej 10, Tøndering
7870 Roslev

01-07
02-07
04-07
04-07
08-07

50 år
11-05
11-05

13-05
14-05
14-05
15-05
23-05
24-05
26-05
28-05
29-05
31-05
31-05
31-05
01-06

03-06

03-06
05-06

05-06
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NOV-75
GF 17
Torben Seindal Jensen
Tokkerupvej 9, Osted, 4320 Lejre
FEB-74
GF 61
Carsten Nielsen
Elverdammen 9, 2605 Brøndby
MAJ-74
GF 16
Svend Erik Due Jørgensen
Dannebrogsvej 7, 3650 Ølstykke
MAJ-73
GF 19
Steen Sørensen
Ringgaden 42, 7620 Lemvig
JUL-73
GF 08
Jan Bak Nielsen
Voer Færgevej 26, Hevring
8950 Ørsted
SEP-83
GF 18
Søren Adelvard
Stationsvej 2 B, 3660 Stenløse
AUG-82
GF 01
Michael Christian Farvin
Lundebjerggårdsvej 196, 2.tv.
2740 Skovlunde
APR-82
GF 32
Kim Nielsen
Dalbo 50, 7200 Grindsted
MAR-83
GF 12
Henning Sørensen
Bilsbækvej 77, Ørting, 8300 Odder
MAR-83
GF 08
Peter Åge Sørensen
Kirstensminde 18, 8960 Randers SØ
SEP-83
GF 01
Jan Rene Strojek
Østerled 119, 4684 Holmegaard
SEP-84
GF 13
Henrik Juul Johansen
Smedegade 44, 4200 Slagelse
AUG-82
GF 23
Claus Madsen
Kildehøj 71, Gjellerup, 7400 Herning
DEC-83
GF 05
Erling Bækgaard Christensen
Grønløkke Alle 82, 8310 Tranbjerg J
JUN-83
GF 07
Teddy Brian Mastrup
Kaj Munks Vej 17, 4700 Næstved
AUG-82
GF 15
Flemming Jespersen
Jelsvej 8, 8600 Silkeborg
SEP-83
GF 21
Niels Brix
Lyngvejen 24, 4350 Ugerløse
JAN-83
GF 10
Søren B. Pedersen
M.A. Schultz Vej 4, 9000 Aalborg
JUN-84
GF 60
Paul Reimer
Langballe 12, 6400 Sønderborg
MAR-86
GF 01
Jan Kirkegaard Kjær
Ved Grænsen 90
2000 Frederiksberg
SEP-83
GF 23
Vagn Møller Stougaard
Solbjerg 21 A, Snejbjerg
7400 Herning
DEC-84
GF 52
Knud Michael Olsen
Bredgade 22, 4690 Haslev
SEP-85
GF 10
Lars Rosenmeier
Vedbæk Strandvej 377
2950 Vedbæk
JUN-84
GF 61
Kim Hansen
Nordre Kystagervej 16
2650 Hvidovre

DG Personalia

06-06

10-06
11-06
12-06

13-06

13-06
15-06
20-06
20-06
25-06
29-06

29-06
02-07
03-07
05-07
05-07

06-07

06-07

08-07
08-07

MAR-83
GF 07
Michael Pilegård Justesen
Kokkehusvej 20, Magleby
4230 Skælskør
JUN-83
GF 28
Søren Falkner Sørensen
Tornumgårdsvej 11, 6660 Lintrup
MAR-84
GF 05
Jarl Udsen
Engvej 32, 7700 Thisted
SEP-83
GF 45
Niels Emil Skov Hörup
Vestre Grootsvej 14
2680 Solrød Strand
MAR-84
GF 11
Thorkild Hjorth Jensen
Lynggård, Bodelyngsvej 16
3720 Aakirkeby
MAR-83
GF 46
John Andreas Haugaard
Tulipanvej 4, 6240 Løgumkloster
SEP-84
GF 04
Bjarne Brodersen
Gyvelvej 11, 7700 Thisted
SEP-83
GF 30
Henrik Holst Christensen
Brassøvej 4, 8600 Silkeborg
JUN-83
GF 02
Sven Nyholm
Eckersbergsvej 84, 5230 Odense M
JUN-83
GF 32
Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
MAR-85
GF 04
Søren Denker
Uhrbrandsmindevej 9, Elsted
7752 Snedsted
MAR-85
GF 33
Claus Ahlmann Petersen
Dybdalsvej 7, 5466 Asperup
JUN-84
GF 01
Knud Zoëga
Grenhusene 203, 2650 Hvidovre
JUN-83
GF 21
Michael Bjørn Koefoed
Svalevej 1, Allerup, 4300 Holbæk
MAR-84
GF 02
Preben Mortensen
Seden Birkevej 14, 5240 Odense NØ
AUG-82
GF 57
Jørn Christian Hansen
Vølundsgade 40 , 2.tv.
6400 Sønderborg
SEP-83
GF 91
Kenneth Bladt Knudsen
1417 SE 20th Rd.
Homestead, FL 33035, USA
JUN-84
GF 01
Steen Nielsen
Hallandsgade 19, 4.tv.
2300 København S
JUN-83
GF 02
Lars Baunkjær Larsen
Adamsminde 6, 5462 Morud
SEP-83
GF 52
Lars Læbro Nielsen
Skovkildevej 10, 4652 Hårlev

Dødsfald
976-MAJ-36
Georg Nielsen
Århusvej 39, Tirstrup
8400 Ebeltoft
JUL-45
Svend Balslev
Dalgas Boulevard 85, 4. tv.
2000 Frederiksberg

GF 55

GF 01

74-NOV-45
Agner Peter Frederiksen
Ved Banen 6, Tobberup
9500 Hobro
211-NOV-46
Ole Rhein-Knudsen
Visbjerg Hegn 123
8320 Mårslet
209-MAJ-47
Henry Vester
R.R. 2, Carstairs, Alberta
T0M 0N0, Canada
311-NOV-47
Esben Christensen
Ulvmosevej 20, Lendum
9870 Sindal
840-NOV-49
Ole C. Nielsen
Roden 16, 0004
9260 Gistrup
321-MAJ-50
Jens Ahlmann Vestmar
Vesterå 28 D, 3.
9000 Aalborg
345-NOV-54
Viggo Madsen
Digevej 4, Nim
8740 Brædstrup
118-JAN-62
Jørgen Erik Jensen
Rågelundsgyden 19
5240 Odense NØ
694-APR-68
Kurt Larsen
Rolighed 5
4100 Ringsted
APR-75
Helge Henry Andersen
Hybenvej 3
5550 Langeskov
		
Haavard W. Hette
Frognerseterveien 7 Br
N-0775 Oslo, Norge

GF 35

Hjertelig tak til Sønderjydsk Garderforening for
opmærksomheden ved min 60 års fødselsdag.

OKT-73 Albert Callesen

GF 05

Tak til Haderslev Garderforening for gave og
fremmøde til min 75 års fødselsdag.
Også tak for hilsener fra gamle garderkammerater.

423- JAN-58 Hans Peter Lauritzen

GF 95

GF 43

GF 10

GF 10

GF 03

GF 02

GF 25

GF 02

GF 01

TAK

Hjertelig tak til Varde og Omegns Garderforening for opmærksomheden på min 70-års
fødselsdag og for den dejlige fl. Portvin overbragt af formanden personligt på dagen.

905-JAN-65 Søren P. Kornerup
Hjerteligt tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for de gode fl. vin jeg modtog i anledning
af min 80 års fødselsdag.

Else Marie Tumlinghøj
En stor tak til Skjern og Omegns Garderforening for opmærsomheden ved min 80 årsfødselsdag.

922-NOV-53 Ove Emil Petersen
Tak til Nordfyns Garderforening for Fane og
Vagt samt blomster ved min kære mand 979SEP-63 Jørgen Niels Nielsens bisættelse i Pårup
Kirke. Tak for at ordne ved kisten, af MAj-70
Torben Steen Nielsen. Tak til Fanebærer 830SEP-63 Johannes Nielsen og soldaterkammerat
941-SEP-63 Aage Mathiasen for deltagelse
samt tak til De Blå Baretter.

Annemarie Nielsen, Michael Nielsen og
NOV-99 Morten Nielsen
Hjertelig tak til Nordfyns Garderforening for
gave og fremmøde ved min 85 års fødselsdag

294-NOV-49 Børge Østergaard
Til Den Fynske Garderforening, hjertelig tak for
besøg, på min 85 års dag, af Aage Duch med
vingave.

126-NOV-49 Bent Andersen

I anledning af min 75 års fødselsdag vil jeg
gerne takke ”Mumierne” i Københavns Garderforening for en flot vingave. Tak til Fredederiksborg Garderforening for en boggave og
fremmødet på min fødselsdag. Tak for gode
hilsner fra soldaterkammerater, årgang JAN-58.
Med venlig hilsen.
370330 Leif Larsen

Tak til Vendsyssel Garderforening for opmærksomheden og fanevagten ved min kære mand
311-NOV-47 Esben Christensens begravelse i
Lendum Kirke d. 08.03.2013.
På Familiens vegne.

Eva Christensen

Hjertelig tak til Høje-Taastrup og Omegns Garderforening for opmærksomheden ved min 75
års fødselsdag.

980-SEP-57 Hans Flemming Mortensen

Hjertelig tak til Odder Garderforening for fremmøde og gave ved min 75 års fødselsdag.

179-NOV-58 Eigil Bech Jensen

Tak til Høje-Taastrup & Omegns Garderforening for opmærksomheden ved min 50 års
fødselsdag.

SEP-83 Morten Hoffmann-Timmol
Hjertelig tak til Himmerlands Garderforening
for gave og fremmøde til min 70 års fødselsdag. Med garderhilsen.

909-SEP-62 Jens Christensen
Tak til Gl. Roskilde Amts Garderforening for
gave og besøg på min 50 års fødselsdag. En
særlig tak til Leif Fokking for fremmøde på
dagen.
MAR-83 Per Svensson
Tak til Garderforeningen i København for portvin og fremmøde af formanden og garderkammerater ved min 80 års fødselsdag.

697-MAJ-53 Holger Dahl

Det er nu godt fire måneder siden, jeg mistede
min elskede Bente, som jeg har delt skæbne
med i omkring 40 år. Skæbnen har ingen af
os magt over, og det er vist godt det samme.
Mit gode netværk af familie, venner og kammerater har virkelig været en stor hjælp til at
pejle mig igennem den strøm af uforudsigelige
hændelser, som jo netop skæbnen er udtryk for.
En meget stor del af min tak, går naturligvis til
Frederiksborg Amts Garderforening. Tak til alle
som har sendt mig gode breve, mødt mig på
telefonen og i virkeligheden, uden jeres omsorg
og kærlighed var jeg ikke kommet ”helskindet”
ud på den anden side af min store sorg over
Bentes bortgang. Tak for alt, hvad I har betydet
for mig – og husk: ”Jeg er her faktisk endnu”!
Jeres hengivne, taknemmelige garderkammerat.

1288-NOV-48 Preben E. L. Eich
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Få smag for Comwells flotte festarrangementer

Slip for al besværet
før, under og efter festen

Aspenäs

Varbergs Kurort

Rebild Bakker

Kontakt ét af vore hoteller
eller se mere på

comwell.dk

Borupgaard
Holte
Kellers Park
Kolding

Sønderborg

Roskilde
Middelfart
Kongebrogaarden

Bella Sky

Sorø Storkro
Klarskovgaard
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